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VALG AV ØYER FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1951     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Fjelloven: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-31 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret velger fjellstyre bestående av fem medlemmer med personlige 
varamedlemmer for perioden 2019-2023. Kommunestyret velger leder og nestleder. 
 
Saksutredning: 
Valget av fjellstyrer er regulert i Fjelloven, kap.III §3: 
 
I kvar kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre. 
 
Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen 
så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å sikre at 
allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på 
naturvern- og friluftsinteressene. 

Fjellstyret skal ha fem medlemer med personlege varamedlemer. Dei vert valde av 
kommunestyret, eitt medlem som leiar og eitt som nestleiar. 

Fleirtalet av medlemene med varamedlemer skal veljast blant personar som siste året har 
vore og framleis er fast busette i området der allmenningen ligg – og som Kongen fastset 
grensene for – eller i bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid har utøvd 
allmenningsbruk i allmenningen. 

Funksjonstida er fire år og følgjer kommunevalperioden. 

Kommunestyret skal syte for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene vert representerte i 
fjellstyret og at minst to medlemer med varamedlemer vert valde blant dei som har rett til 
allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukarar. Kongen kan, for område som er eller vert 
lagt under lova, fastsetje at reindriftsnæringa skal vere representert i fjellstyret og at den 
eine eller begge av dei to som skal ha allmenningsrett som jordbrukarar i staden skal vere 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-31
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reineigarar. Elles gjeld reglane i kommunelova om kven som kan veljast som medlem av 
kommunale nemnder tilsvarande ved val av fjellstyre. 

 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL BARNEHAGER OG SKOLER I PERIODEN 2019 - 
2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2045     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det opprettes lovbestemte samarbeidsutvalg ved skoler og i barnehagene, der en 
representant er tjenesteleder ved enheten og en representant med vara velges av og blant 
Tjenesteutvalgets medlemmer. (K-sak 108/19, romertall I, punkt 11). 
 
Saksutredning: 
Organ for brukermedvirkning i skoler er hjemlet i Opplæringslova § 11-1, 1.og 2. setning lyder 
slik: «Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for 
undervisningspersonalet, ei for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for 
kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen».  
 
Barnehagelova kapittel II Barns og foreldres medvirkning- samarbeidsutvalg 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet 
forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Barnehageloven § 4, 3. ledd, 2. og 3. 
setning: «Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at 
hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med 
flere representanter enn hver av de andre gruppene». 
 
Samarbeidsutvalg skoler 
1 medlem med vara velges av og blant Tjenesteutvalgets medlemmer: 
Aurvoll skole: 1 medlem og 1 varamedlem 
Solvang skole: 1 medlem og 1 varamedlem 
Øyer ungdomsskole: 1 medlem og 1 varamedlem 
 
Samarbeidsutvalg barnehager 
1 medlem med vara velges av og blant Tjenesteutvalgets medlemmer: 
Mosjordet bhg: 1 medlem og 1 varamedlem 
Vidarheim bhg: 1 medlem og 1 varamedlem 



  Sak 7/19 

 Side 6 av 26   

Dulven bhg: 1 medlem og 1 varamedlem 
Hågåsletta bhg: 1 medlem og 1 varamedlem 
Granrudmoen bhg: 1 medlem og 1 varamedlem 
 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I  BRANN- OG FEIERVESENET 
I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2051     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges en representant med personlig vararepresentant til styret i Brann- og feiervesenet 
i Lillehammer-regionen for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i sak 89/11, 29.09.2011, å etablere felles brann- og feiervesen for 
Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner fra 01.01.2012. 
 
I følge vedtektene skal det velges en representant med personlig vararepresentant, av og 
blant kommunestyrets medlemmer. 
 
Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder blant de folkevalgte for to år om 
gangen. 
 
Styret er brannvesenets øverste organ, og er delegert den enkelte kommunes gjøremål og 
myndighet etter brannvernloven. 
 
Styret: 

 Skal ansette daglig leder/brannsjef og fastsette dennes betingelser 
 Kan videredelegere myndighet til brannsjefen slik brannloven forutsetter 
 Har ansvar for at brannvesenet har tilstrekkelig ressurser til å etterleve 

brannordningen 
 Skal foreslå for kommunestyrene en 4-årig rullerende økonomiplan med årsbudsjett 
 Skal forvalte ressursene innenfor de rammer kommunestyrene vedtar, herunder 

driftsbudsjett og investeringer 
 Skal avlegge halvårsrapport og årsrapport med årsregnskap 
 Skal føre tilsyn med brannsjefens ledelse av virksomheten 
 Skal bestemme hvor det skal kjøpes administrative tjenester. 
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Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD 
FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2054     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges representant og vararepresentant til kirkelig fellesråd for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
I følge Kirkeloven av 7. juni 1996 skal det i hver kommune være et kirkelig fellesråd. 
 
§ 12.Sammensetningen av kirkelig fellesråd 
Kirkelig fellesråd består av 

a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det 
enkelte menighetsråd. 

b) en representant valgt av kommunen og 
c) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen.  Biskopen kan unnlate oppnevning 

dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a. 
 
Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert 
menighetsråd. 

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år. 

Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet. 

Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle 
andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett. 

 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
 



  Sak  10/19 

Side 10 av 26  

VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI) FOR PERIODEN 2019 -2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2111     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges en representant og en vararepresentant til styret i kontrollutvalgssekretariatet 
Innlandet (KSI)  for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet er et interkommunalt samarbeid som ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal, 
samt Oppland og Hedmark fylkeskommuner.  
 
Gjeldende praksis har vært at styret har bestått av lederne av kontrollutvalgene i de fem 
deltakerkommunene. Styrets funksjonstid har fulgt valgperioden. På grunn av bestemmelser 
i ny kommunelov må det nå velges andre enn kontrollutvalgslederne til styret, jfr. 
kommuneloven § 23-1 Kontrollutvalget, tredje ledd:  
«(….) utelukket fra valg er personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller 
varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt 
oppgavefellesskap.»  
 
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget vil fortsatt være et interkommunalt samarbeid i 
henhold til gammel kommunelov § 27. Det tolkes derfor som at kommunene må forholde seg 
til ovennevnte regel i ny kommunelov når valg av medlemmer til styret i KSI skal foretas. Det 
vil si at lederne i kontrollutvalgene ikke kan utgjøre styret i KSI slik som tidligere. 
 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet betegner vervet som representant i styret som et 
forholdsvis enkelt styreoppdrag, ettersom styrets oppgave iflg. samarbeidsavtalen er å 
«hvert år utarbeide et budsjettforslag som skal fremlegges for de enkelte kommunestyrer og 
fylkesting for godkjenning». I tillegg kan styret komme med forslag til endringer i vedtektene. 
De siste årene har det kun vært to styremøter årlig. I forbindelse med ansettelser har styret 
vært involvert, men endelig vedtak skjer i fylkeskommunen som vertskommune. 
Kontrollutvalgssekretariatet opplyser at det kan være en fordel om den som velges som 
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representant kjenner litt til kontrollutvalgsarbeid fra før og dermed vet hva som skal til i et 
sekretariat, men dette er ikke en forutsetning. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som representant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) velges: 
 
………………………………………………….. 
 
Som vararepresentant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) velges: 
 
…………………………………………………… 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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OPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTING I LILLEHAMMER, GAUSDAL 
OG ØYER KOMMUNER FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2058     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 108/19, møte 31.10.201, romertall I, punkt 12: felles 
skjønnsnemnd for forpakting med Gausdal og Lillehammer kommuner. Det velges en 
representant fra hver av kommunene til felles skjønnsnemnd for forpakting. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Gjennom tidligere vedtak har Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner kommet fram til at 
det er både rasjonelt, praktisk og hensiktsmessig å oppnevne en felles skjønnsnemnd for 
forpakting for de tre kommunene. Kommunedirektøren er bedt om å komme med forslag til 
personer som kan oppnevnes til medlemmer av skjønnsnemnda for forpakting. 
 
Fakta: 
Avtale om leie av arealer som skal nyttes til jord- eller skogbruk, og som i hovedsak drives for 
leietakers regning og risiko, deles etter norsk rett i to hovedkategorier; forpakting og ren 
jordleie. Til forskjell fra jordleie, omfatter forpakting i tillegg til jord også ett eller flere hus på 
eiendommen. 
 
Forpakting reguleres i lov om forpakting av 25. juni 1965, og forpaktingsavtaler skal 
godkjennes av landbruksmyndighetene i kommunen. Etter § 11 i denne loven skal det holdes 
skjønn til opplysning om eiendommens tilstand ved tiltredelse og fratredelse av forpakting. 
Skjønnet skal holdes av et utvalg på tre medlemmer som blir valgt av kommunestyret, 
dersom partene ikke selv har avtalt noe annet. Lovens § 12 beskriver hva skjønnet skal 
inneholde. Det kan søkes om fritak for skjønn, og dersom forpakting gjelder innenfor familien 
(noe som er mest vanlig) vil en slik søknad som oftest innvilges. 
 
Landbrukskontoret for Lillehammer-regionen har vært sekretariat for skjønnsnemnda for 
forpakting. I forrige kommunestyreperiode var det kun èn sak oppe i nemnda, denne gjaldt 
Øyer kommune. Det er grunn til å forvente at omfanget av saker blir lite også i neste periode, 
men etter loven er det en forpliktelse for hver av kommunene å ha et skjønnutvalg/-nemnd.  
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Som representanter inn i en felles skjønnsnemnd for forpakting har kommunedirektøren i 
hver av kommunene lagt vekt på å finne et utvalg av personer med ulik bakgrunn og med 
solid fagkunnskap om verdiene på en landbrukseiendom, slik at de sammen skal ha et godt 
grunnlag for å utøve et riktig skjønn. 
 
Kommunedirektørens forslag til felles representanter i en felles skjønnsnemnd for forpakting 
er: 
- Reidun Jørstad fra Lillehammer kommune 
- Kjell Skarstad fra Gausdal kommune 
- Erik Stavseth Vedum fra Øyer kommune. 
Reidun Jørstad og Erik Stavseth Vedum var også medlemmer av skjønnsnemnda for 
forpakting i forrige periode. 
 
Vurdering: 
Erfaringsvis er det forholdsvis sjelden at det er behov for skjønn etter forpaktingsloven. Siden 
arbeidet ved skjønn er krevende og forutsetter en del erfaring, er det etter 
kommunedirektørens vurdering en fordel om de samme personene kan foreta skjønn i alle 
tre kommunene. Det er derfor fornuftig med et samarbeid om felles skjønnsnemnd for 
forpakting.  
 
Ut fra gjeldende regelverk for vertskommunesamarbeid kan det formelt sett ikke velges en 
felles skjønnsnemnd for de tre kommunene, da dette ville forutsatt en vertskommunemodell 
med felles folkevalgt nemnd. Hvert kommunestyre kan imidlertid velge de samme personene 
inn i en felles skjønnsnemnd. 
 
Etter § 11 i lov om forpakting skal skjønnsnemnda bestå av tre personer. 
Kommunedirektøren har lagt vekt på å finne en representant fra hver av de tre kommunene, 
og å sette sammen nemnda av personer med ulik bakgrunn fra landbruket, samtidig som 
alder og kjønn er hensyntatt. Med tre kommuner å velge representanter fra, mener 
kommunedirektøren av de tre som foreslås til sammen representerer en fagkunnskap som 
gjør at de kan utøve et riktig skjønn etter lov om forpakting. Det legges til grunn at 
landbrukskontoret i Lillehammer-regionen fortsatt vil fungere som sekretariat for 
skjønnsnemnda. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1) Kommunestyret oppnevner følgende personer til felles skjønnsnemnd for forpakting: 

- Reidun Jørstad, fra Lillehammer kommune 
- Kjell Skarstad, fra Gausdal kommune 
- Erik Stavseth Vedum, fra Øyer kommune 

2) Nemnda konstituerer seg selv. 

 
Ådne Bakke Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
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LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN: VALG AV REPRESENTANTER I 
DIALOGMØTET FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/2059     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret skal oppnevne to politisk valgte representanter til dialogmøtet for 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen for kommunevalgperioden 2019 - 2023.  
 
Saksutredning: 
I Gausdal kommune som er vertskommune for felles landbrukskontor, brukes dialogmøte 
som en del av styringsverktøyet i kommunen. Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen skal 
følgelig også gjennomføre dialogmøte årlig. 
  
Hver av de tre kommunene oppnevner to politisk valgte representanter som sine 
representanter i dialogmøtet for hver kommunestyreperiode. Fra brukersida er det lederne i 
henholdsvis bondelag, bonde- og småbrukerlag og skogeierlag i hver av kommunene som 
møter.  
  
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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VALG AV RÅDGIVENDE ORGAN I STEDSNAVNSAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2060     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges medlemmer og varamedlemmer til rådgivende organ i stedsnavnsaker for 
perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Valg og sammensetning 
Rådgivende organ i stedsnavsaker har 7 medlemmer med varamedlemmer og sammensettes 
slik: 2 velges av og blant Plan- og miljøutvalgets medlemmer, der den ene skal være leder i 
Plan- og miljøutvalget, 1 lokalkjent på Tretten, 1 lokalkjent i Øyer, 1 Øyer fjellstyre og 2 fra 
Øyer-Tretten Historielag 
 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Det rådgivende organet har uttalerett før Plan – og miljøutvalget skal treffe vedtak i 
stedsnavnsaker og skal bidra til at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak i navnesaker 
treffes. I tillegg kan utvalget benyttes som rådgivere på lokalkunnskap i tidligere faser av 
saksbehandlingen i navnesaker.  
 
De generelle fellesreglene for kommunale møter gjelder.  
 
Vurdering: 
Det velges varamedlemmer for de to som velges av og blant Plan- og miljøutvalgets 
medlemmer. Valgperioden 2015 – 2019 var det ikke varamedlemmer for lokalkjente, 
representanten fra Øyer fjellstyre og de to medlemmene fra Øyer-Tretten Historielag. 
Kommunedirektøren rår til at denne ordningen videreføres for valgperioden 2019 -2023. 
 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
 



  Sak  14/19 

Side 16 av 26  

VALG AV SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2047     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker bestående av 5 medlemmer med 
varamedlemmer for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Sakkyndig nemd for eiendomsskattesaker er ei særlovsnemd opprettet i kommunestyret i 
medhold av Eiendomsskattelova.  
 
Valg og sammensetning   
Nemda har 5 medlemmer med varamedlemmer.  
 Medlemmer av formannskapet kan ikke velges til sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker.  
 Ordfører og kommunedirektør har møte- og talerett i nemdas møter.  

 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Sakkyndig nemnd er ei folkevalgt nemd.   
 
Kommunestyret vedtar hvert år i forbindelse med budsjettet skattesatsen for utskriving av 
eiendomsskatt. Kommunestyret har vedtatt at skattesatsen for 2019 settes til 3,5 promille 
for bolig og fritidseiendommer og 7,0 promille for andre eiendommer.  
 
I medhold av loven skal det gjennomføres omtaksering av eiendommer hvert 10. år. Øyer 
kommune har valgt en sakkyndig nemnd som har ansvaret for takseringsarbeidet, og som 
fastsetter eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen. Kommunestyret i Øyer gjennomført 
ny taksering av alle eiendommer i kommunen i 2018 og grunnlaget for eiendomsskatt i ti år 
fra 2018 til 2028. 
  
I Øyer kommune er det en sakkyndig nemnd som vedtar takster for alle faste eiendommer, 
unntatt de som har fritak etter §5. Taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det 
står i eiendomsskatteloven § 8A-2: (1)Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må 
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gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for 
under vanlege salstilhøve ved fritt sal. 
 
Nemda fastsetter rammer og retningslinjer for takseringen i samarbeid med klagenemda for 
eiendomsskattesaker.  
 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
 

https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4085137.1851.iiqitbkpiiwk77/Rammer+og+retningslinjer+for+alminnelig+taksering+i+perioden+2018-2028.SIGNERTdoc.pdf
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VALG AV KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2049     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges klagenemnd for eiendomsskattesaker bestående av 5 medlemmer med 
varamedlemmer for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Klagenemda for eiendomsskattesaker er ei særlovsnemd og opprettet i kommunestyret i 
medhold av Eiendomsskattelova.  
 
Valg og sammensetning   
Nemda har 5 medlemmer med varamedlemmer.  
 Medlemmer av formannskapet kan ikke velges til klagenemda for eiendomsskattesaker.  
 Ordfører og kommunedirektør har møte- og talerett i nemdas møter.  

 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Øyer kommune har valgt en sakkyndig nemnd som fastsetter eiendomsskattegrunnlaget på 
eiendommen, mens klagenemda behandler klager på takseringen. Klagenemnda for 
eiendomsskattesaker er ei folkevalgt nemnd. 
 
Klagenemda for eiendomsskattesaker deltar i arbeidet med fastsetting av rammer og 
retningslinjer for taksering.  
 
Nemda behandler klager på eiendomsskatten fastsatt av den sakkyndige nemda i forbindelse 
med takseringen. Endrer den sakkyndige takstnemnda sitt opprinnelige vedtak, vil klageren 
få tilbakemelding, og få ny klagerett på vedtaket. Det nye vedtaket kan være medhold, delvis 
medhold eller annen endring.  
 
Endrer den sakkyndige nemda ikke taksten, går klagen til Klagenemnda for endelig 
avgjørelse. Får klageren ikke medhold og vil ta saka videre, kan den prøves for 
rettsapparatet. 
 

https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4085137.1851.iiqitbkpiiwk77/Rammer+og+retningslinjer+for+alminnelig+taksering+i+perioden+2018-2028.SIGNERTdoc.pdf
https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4085137.1851.iiqitbkpiiwk77/Rammer+og+retningslinjer+for+alminnelig+taksering+i+perioden+2018-2028.SIGNERTdoc.pdf
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Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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VALG AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR 
PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2038     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
E-post fra Øyer Pensjonistlag, datert 06.11.2019 
E-post fra Øyer Tretten Revmatikerforening, mottatt 14.11.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 108/19, møte 31.10.2019 
Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 - 2023 
 
Sammendrag: 
Det velges felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse bestående av 7 
medlemmer med varamedlemmer for perioden 2019 – 2023.  
 
Saksutredning: 
Valg og sammensetning 
Øyer kommune har felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (forskrift om 
medvirkningsordninger, FOR-2019-06-17-727 § 4). 
Rådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer og har slik sammensetning: 
 To medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret.  
 Fem medlemmer med varamedlemmer fra organisasjoner, tre som representerer eldre 

og to som representerer personer med funksjonsnedsettelse (to varamedlemslister, en 
for eldre og en for personer med funksjonsnedsettelse). 

 
Oppnevningen av rådsmedlemmer foretas av kommunestyret for den kommunale 
valgperioden. Før oppnevningen skal organisasjonene som representerer eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse gis anledning til å komme med forslag til rådsmedlemmer. 
 
Rådet velger selv leder og nestleder som skal velges blant representantene for 
organisasjonene som representerer eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
 
Arbeids- og ansvarsområde 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ som skal ha til 
behandling alle saker som gjelder levevilkårene for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse i kommunen, se oversikten nedenfor. Dersom administrasjonen er i tvil 
om hvorvidt en sak bør forelegges rådet, skal spørsmålet avklares med rådes leder.  
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Rådet kan selv ta opp saker som berører eldre og personer med funksjonsnedsettelse i 
kommunen. 
 
Følgende saker skal forelegges rådet til uttalelse i god tid før behandling i plan- og 
miljøutvalg/tjenesteutvalg/formannskap/kommunestyre: 
 Kommuneplanens samfunns- og arealdel 
 Økonomiplan og årsbudsjett 
 Boligplan 
 Reguleringsplaner 
 Samferdselssaker og andre kommunale tiltak som i særlig grad berører eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse 
 Tiltak og planer innenfor pleie- og omsorgstjenestene 
 Kulturelle tiltak.  
 
Øyer Tretten Revmatikerforening har fremmet følgende forslag til medlemmer og 
varamedlemmer som representerer personer med funksjonsnedsettelse: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Reidun Synnøve Brustuen                                              1. Nina Bakkestuen Skjolden  
Toril Kr. Kjensdal      2. Åse Merete Vasrud  
   
Øyer Pensjonistlag har fremmet følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer som 
representer eldre: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Torgeir Dalbu      1.Mary Karin Dalbu 
Vigdis Saur      2.Berit Melby 
Marit Thompson Engen    3.Egil Odd Rolvsbakken 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
For personer med funksjonsnedsettelser skal det i henhold til vedtatt reglement velges 2 
medlemmer og en varamedlemsliste (nummererte varamedlemmer). For eldre skal det 
velges 3 medlemmer og en varamedlemsliste (nummerert varamedlemmer). 
 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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VALG AV FLERKULTURELT RÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2062     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
E-post med forslag til kandidater mottatt 14.11.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges medlemmer og varamedlemmer til flerkulturelt råd for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Valg og sammensetning 
Flerkulturelt råd skal ha 7 medlemmer med minst 40 % representasjon fra hvert kjønn. 
 
Rådet har slik sammensetning: 
 3 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret 
 4 innvandrere med varamedlemmer, disse må ha oppholdstillatelse. Kandidatene foreslås 

av innvandrerorganisasjoner/innvandrergrupper og enkeltpersoner. Det forventes at 
medlemmene har tilstrekkelig norskkunnskaper til å sette seg inn i sakspapirer og delta i 
drøftinger. Rådsmedlemmenes ansvar som ombud for innvandrere vektlegges. 

 
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer (ikke personlige) for den 
kommunale valgperioden. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder. 
 
Rådet for opplæring ved oppstart av valgperioden.   
 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Rådet skal være et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår 
innvandrernes behov og interesser.  Rådet er et rådgivende organ på systemnivå og skal ikke 
gi råd i saker som gjelder enkeltindivider. 
 
Rådet skal fungere som en læringsarena for innvandrere i norsk demokratisk praksis og som 
en læringsarena for politikere og administrasjon i saker som angår innvandrernes forhold til 
kommunen.  
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Rådet skal bidra til  
 Økt mangfold og inkludering på ulike arenaer 
 Synliggjøring av innvandrernes ressurser 
 Økt bruk av innvandrernes ressurser 
 Økt innsikt og gjensidig forståelse. 
 
Rådet skal ha til uttalelse alle saker som angår innvandrere i kommunen i god tid før de 
behandles i de folkevalgte organene. 
 
Rådet kan fritt ta opp saker de ønsker å uttale seg om. 
 
Følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer er fremmet fra Flerkulturelt råd  
2015 -2019: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Basim  A.J.  Al-Rammahi (M)    Sayed Alhaj Abo (M)                                        
Madi Kasim (M)                                                    Ahmad Dashnewerd (M) 
Alaa Taleb (K)      Lamya Al-Safadi (K) 
Diala Mpoyi (K)     …………………………. 
 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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VALG AV STYRE TIL ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2052     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
96/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtekter for Øyer kommunale boligstiftelse (ØKB) 
 
Sammendrag: 
Det velges styre bestående av 3 medlemmer med varamedlemmer av representantskapet 
som er formannskapet i Øyer kommune. 
 
Saksutredning: 
Vedtektene for Øyer kommunale boligstiftelse § 5: 
«Stiftelsen skal ha representantskap og styre. 
 
Representantskapet skal være Øyer formannskap. 
 
Styret skal bestå av en leder, en nestleder og et tredje styremedlem.   Styret oppnevnes av 
representantskapet.  Som hovedregel forsøkes det tredje styremedlem oppnevnt blant 
leieboerne etter at disse har gitt anledning til å uttale seg.  Varamedlemmer oppnevnes på 
tilsvarende måte. 
 
Styremedlemmenes funksjonstid er til 31.03. påfølgende år etter valgperiodens utløp.  
Styremedlemmene blir stående inntil nye blir valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. 
 
Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er 
ute. Representantskapet må ha underretning om dette og som hovedregel anledning til å 
velge nytt medlem før tilbaketrekkingen kan ansees å ha skjedd. 
 
Ordfører og rådmann eller de som disse utpeker, skal innkalles til styremøter og har møte- og 
talerett i styret, men ikke stemmerett uten at de er valgt som styremedlemmer. 
Styret kan treffe vedtak når minst to medlemmer er tilstede». 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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STIFTELSEN ØYER OG TRETTEN FRIVILLIGSENTRAL - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT 
FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2037     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret velger to representanter med vararepresentanter til årsmøtet og 
styremedlem med vara. Sistnevnte trer i funksjon etter neste årsmøte i stiftelsen. 
 
Saksutredning: 
I henhold til vedtektene for stiftelsen Øyer - Tretten frivilligsentral kan kommunestyret 
oppnevne to representanter med personlige vararepresentanter til årsmøtet i stiftelsen. 
Valget gjelder fra neste årsmøte. 
 
Styret har fire medlemmer herav praktisert en med vara fra kommunen. Pr. november 2019 
er Anne Aronsveen styremedlem med kommunalsjef Frode Fossbakken, tidligere sektorleder 
kultur og fritid, som personlig vara. 
 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL STIFTELSEN MOKSA KUNSTVERKSTED FOR PERIODEN  
2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2056     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtekter for Stiftelsen Moksa Kunstverksted, vedtatt 01.05.2010. 
 
Sammendrag: 
I henhold til vedtektene for Stiftelsen Moksa Kunstverksted skal kommunestyret oppnevne 
to styremedlemmer med en vara. 
 
Saksutredning: 
Stiftelsen Moksa Kunstverksted ble stiftet i 1992, i samarbeid mellom Bildende Kunstnere i 
Oppland, lokale kunstnere og Øyer kommune. I henhold til stiftelsens vedtekter skal styret ha 
følgende sammensetning: 

«To styremedlemmer med en vara, oppnevnes av Øyer kommune. Oppnevnelsene 
foretas annet hvert år i samsvar med kommunens valgperioder.  
Styrets tredje medlem med personlig varamedlem velges av lokale profesjonelle 
kunstnere, eventuelt blant husets brukere. 
Styrets fjerde og femte medlem med en vara, utpekes av Øyer næringsråd fra lokalt 
næringsliv for 2 år av gangen.» 
 

Det påligger følgelig Øyer kommune å oppnevne to representanter med en 
vararepresentant. Det er naturlig at valget foretas for valgperioden 2019 - 2023. Etter 
oppnevnelse fra Øyer kommune tas det kontakt med lokale kunstnere og Øyer næringsråd 
slik at fulltallig styre kommer på plass. 
 
 
Vurdering: 
Det er ikke noen ressurs til drift av kunstverkstedet. Stiftelsen sliter med dårlig økonomi og 
lite aktivitet i kunstverkstedet. Øyer kommune bør gjøre en vurdering av videre engasjement 
i stiftelsen.   
 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
 


