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Møte i  Formannskapet den 15.06.2021 - Sak: 66/21 
 

Behandling i Ungdomsrådet den 08.06.2021, sak: 11/21 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet ønsker disse punktene inn i investeringsplanen: 

1. Dør til styrkerom i Øyerhallen byttes ut til ny dør som gir adgangskontroll med 
kortleser. 

2. Treningsapparater i styrkerommene i hallene oppgraderes. 
 
Brit K Lundgård (AP): Øyer AP/Øyer H foreslår at følgende føyes til kommunedirektørens 
forslag til vedtak:  
Unge voksne, fysisk og/eller psykisk utviklingshemmede trenger et tilrettelagt botilbud 
utenfor hjemmet i tråd med Helse og omsorgstjenesteloven § 3.7. Øyer kommune ber om 
at Øyer kommunale boligstiftelse utreder å bygge minimum 8 leiligheter for denne 
målgruppen.  
Vi vil peke på at det finnes alternative tomter som skal vurderes og utredes før 
bygging igangsettes, disse alternativene er utvidelse med nye leiligheter tilknyttet 
Tunfaret bosenter eller bygging på tomt i Trodalen eller bruk av tomt etter 
Kongsvegen rett overfor Ruglykkja, Kongsvegen 72/78.  
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Nisveta Tiro (SV): Tilleggsforslag 1 fra Øyer SP/Øyer SV: 
Kommunestyret ber om en utredning av boligbehov for unge og voksne med fysisk og/eller 
psykisk utviklingshemming. Utredningen skal tas med som en del av grunnlaget for og løses 
gjennom boligsosial plan. 
 
Nisveta Tiro (SV): Tilleggsforslag 2 fra Øyer SP/Øyer SV: 
Punkt 1 i uttalelsen fra Ungdomsrådet konsekvens-utredes. Finansierinsgbehovet utredes og 
behandles i forbindelse med økonomi – og budsjettplan. Angående punkt 2 gis det 
tilbakemelding til ungdomsrådet om at de henvender seg til ØTI. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer AP/Øyer H sitt tilleggsforslag og Øyer SP/Øyer SV sitt 
tilleggsforslag 1 ble Øyer SP/Øyer SV sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 
stemmer (2 AP, 1 H). 
Øyer SP/Øyer SV sitt tilleggsforslag 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2022- 
2025 og årsbudsjett 2022. 
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Kommunestyret ber om en utredning av boligbehov for unge og voksne med fysisk og/eller 
psykisk utviklingshemming. Utredningen skal tas med som en del av grunnlaget for og løses 
gjennom boligsosial plan. 
 
Punkt 1 i uttalelsen fra Ungdomsrådet konsekvens-utredes. Finansierinsgbehovet utredes og 
behandles i forbindelse med økonomi – og budsjettplan. Angående punkt 2 gis det 
tilbakemelding til ungdomsrådet om at de henvender seg til ØTI. 
 


