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Møte i  Kommunestyret den 28.03.2019 - Sak: 29/19 
 
Inger Synnøve Bratt (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer AP: 
«Boligplan 2011-2015 må inn i planstrategien for revidering. Dette er en plan som er svært 
aktuell å få revidert, så snart som mulig. Revideringen er påkrevet ikke minst på bakgrunn av 
det som legges frem og skal behandles senere i kveld i sak 39/2019 Kommunale boliger – 
Prinsipiell sak: Nedsalg av porteføljen. Selv om boligplanen er utdatert, gjelder den inntil en 
ny er vedtatt. 
Digitaliseringsplan må inn i planstrategien. I sak 02/2017 ble en felles Digitaliseringsstrategi 
for Lillehammer, Øyer og Gausdal for perioden 2017-2020 godkjent. Strategien skulle følges 
opp med en digitaliseringsplan. Digitaliseringsplanen har ikke vært fremmet til politisk 
behandling, den er heller ikke av administrasjon foreslått å inngå i den planstrategien som nå 
er lagt. Digitaliseringen er en av de største driverne for omstilling og endring i offentlig sektor. 
Politikerne blir stykkevis og delt gitt informasjon om at digitalisering på tjenesteområdene 
pågår for fullt, og mener at det er på tide at digitaliseringsplanen kommer til politisk 
behandling». 
 
Marthe Lang-Ree (SP) etterspør en revidering av beitebruksplan som grunnlag for 
Beredskapsplan for landbruket. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag fra Øyer SV: 
«Det nedsettes ad hoc utvalg for å få fortgang i arbeidet med klima og energiplan.  
Formannskapet gis fullmakt til å bestemme sammensetning og mandat til utvalget». 
 
Ordfører ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
«Boligplan 2011-2015 må inn i planstrategien for revidering» 
«Digitaliseringsplan må inn i planstrategien» 
«Revidering Kommuneplanens samfunnsdel flyttes til 2020» 
 
Øyer AP sitt forslag Boligplan 2011-2015 må inn i planstrategien for revidering ble enstemmig 
vedtatt. 
Øyer AP sitt forslag Digitaliseringsplan må inn i planstrategien ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SV sitt forslag om ad hoc falt med 14 stemmer (10 AP, 4 H) mot 11 stemmer (8 SP, 1 AP, 
1 SV, 1 KrF). 
Øyer AP sitt forslag Revidering Kommuneplanens samfunnsdel flyttes til 2020 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar revidert framdrift av Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019.  
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