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Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 24.02.2022 Tid: 18:30 - 21:25 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud Innvilget permisjon etter sak 22/22 
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Anne Braastad Lie  
Medlem Svein Løken  
Medlem Ingrid Olaug Mork Forfall (innvilget permisjon) 
Medlem Lars Høvren  
Medlem Nisveta Tiro  
Medlem Niklas Aas Skovdahl  
Medlem Brit Kramprud Lundgård Forfall (innvilget permisjon) 
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Erling Broen  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde Margaret Strangstadstuen  
Medlem Roar Øien  
Medlem 
Varamedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

Anne Kristine Aronsveen 
Mona Skurengslien Svegården 
Lisa Kramprud 
Asgeir Moheim 

Forfall (innvilget permisjon) 

   
 
Merknader:   

Kommunedirektør Åsmund Sandvik, kommunalsjef Frode Fossbakken og kommunalsjef 
Annikken Reitan Borgestrand møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Ordføreren ba om at sak 15/22 – Politisk delegeringsreglement behandles før sak 14/22 – 
Revidering av reglement for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 om det er 
endringsforslag til vedtak i sak 15/22 som har innvirkning på vedtak i sak 14/22. 
Kommunestyrets medlemmer varslet ikke om endringsforslag i sak 15/22. 
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Merknader til protokollen fra møtet 27.01.2022: 
Ordfører og kommunedirektør kommenterte det som har skjedd i etterkant av behandlingen 
av sak 130/21, møte 09.12.2021 – Montering av slokkeanlegg 1988-bygget Bakketun 
bosenter – investeringsprosjekt. Ordfører beklaget hvis hans uttalelser ble oppfattet som om 
de ansatte på nattevaktsteamet var enige i avgjørelsen om å fjerne en nattevakt. 
 
Kommunedirektørens uttalelse:  
«Uttalelse fra KD til KST 24/2 ifm sak 130/2021 Montering av slokkeanlegg på Bakketun 
bosenter 
Først så vil jeg understreke at det er arbeidsgiver ved kommunedirektør som har ansvaret for 
alle faglige vurderinger, inkludert risikovurderinger, som ligger til grunn for politiske vedtak. 
I dette tilfelle ble ROS-analyse utarbeidet av avdelingsleder ved Bakketun bosenter, 
avdelingsleder Natt-team, plassverneombud Hjemmetjenesten og Tjenesteleder 
Hjemmetjenesten. 
Selv om det er arbeidsgiver som har ansvaret så vil det være naturlig at de som er nærmest 
brukeren også er involvert i prosessen, men de vil ikke være ansvarlig for de helhetlige 
vurderingene som til slutt tas av arbeidsgiver. 
I dette konkrete tilfelle så ble de involverte ansatte orientert om ROS-analysen, og ble gitt 
mulighet til å komme med innspill til de vurderingen som var gjort.  
I alle administrative prosesser så er det avgjørende med god medvirkning og involvering av de 
ansatte. Dette er arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten i Øyer kommune opptatt av skal 
fungere så godt som mulig i hele organisasjonen». 
 
Kl 18.30 – 18.45 Presentasjon: Øyer-Tretten Skolekorps v/leder Svein Reistad. 
 
 
Opptak av møtet ble direktesendt og publisert på kommunens hjemmeside. 
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 

 



Øyer kommune 
 

 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

13/22 21/1423     
  ORGANISERING, FINANSIERING OG FRAMDRIFT FOR ENTRÉ ØYER - 

FASE 3  
  

 
14/22 22/377     
  REVIDERING AV REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE 

ORGANER 2019 - 2023  
  

 
15/22 22/144     
  POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT    

 
16/22 21/3051     
  ORGANISERING AV ARKIVSAMARBEIDET IKA OPPLANDENE 

KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP  
  

 
17/22 20/911     
  PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING 

SLUTTBEHANDLING 
  

 
18/22 22/499     
  SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNEPLANUTVALGET    

 
19/22 22/406     
  GUDBRANDSDALEN 2030 - DEN SMARTE GRØNNE DALEN    

 
20/22 22/550     
  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021    

 
21/22 22/570     
  OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.12.2021    

 
22/22 22/490     
  REFERATER - KST 24.02.2022    

 
23/22 20/1481     
  KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR - NY FREMDRIFT 2022    
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13/22   
ORGANISERING, FINANSIERING OG FRAMDRIFT FOR ENTRÉ ØYER - FASE 3   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Formannskapet tar prosjektrapporten til etterretning. 
2. Kr 500.000,- fra Øyer kommunes gjenværende midler fra DFØ til prosjektet «Sirkulær 

Mobilitet» tildeles Hafjell Arrangement AS til å dekke prosjektkostnader i Fase 3. 
3. Styringsgruppa gis fullmakt til å disponere kr 900.000,- bevilget av Innlandet 

fylkeskommune til prosjektet. 

 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som styremedlem i Hafjell Arrangement AS. 
Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold 
til forvaltningsloven § 6, e). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Bjørner Killi tiltrådte 
som varamedlem. 
 
Nisveta Tiro (SV) påpekte at det i formannskapet 15.02.2022 var blitt enighet om at 
vedlegget «Entré Øyer som eget selskap» skulle tas bort før behandlingen i kommunestyret. 
Dette var beklageligvis ikke fulgt opp, men rettes opp før utsending av protokollen. 
 
I pkt 1 i formannskapets innstilling endres formannskapet til kommunestyret. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar prosjektrapporten til etterretning. 
2. Kr 500.000,- fra Øyer kommunes gjenværende midler fra DFØ til prosjektet «Sirkulær 

Mobilitet» tildeles Hafjell Arrangement AS til å dekke prosjektkostnader i Fase 3. 
3. Styringsgruppa gis fullmakt til å disponere kr 900.000,- bevilget av Innlandet 

fylkeskommune til prosjektet. 
 

Roar Øien tiltrådte. Bjørner Killi fratrådte. 
 
 
14/22   
REVIDERING AV REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019 - 2023   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer. 
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Behandling: 
Forslag fra Inger Synnøve Bratt (AP): Punkt 7.2 Møteplan, andre avsnitt, siste setning endres 
til: «Kveldsmøtene begynner vanligvis kl 18.30 og avsluttes normalt innen kl 22.00». 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling med forslag til endring i pkt 7.2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer med vedtatt 
endring i pkt 7.2; Kveldsmøtene begynner vanligvis kl 18.30 og avsluttes normalt innen  
kl 22.00. 
 
 
15/22   
POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT   
 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar delegeringsreglementet i henhold til vedlegg 2 - 5. 
 
Behandling: 
Svein Løken (Sp) fremmet tilleggsforslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Jordlova 
Dette står i forslaget: 
Det lages retningslinjer som grunnlag for delegering for §§ 8, 8a, 9 og 12 ifbm 
landbruksplanen. 
Endres til: 
Det lages retningslinjer som grunnlag for delegering for §§ 8, 8a, 9 og 12. Retningslinjene 
utarbeides i PMU og vedtas i Kommunestyret.  Klagesaker behandles i PMU som 
førsteinstans. Kan sendes om Kommunestyret før evt oversendelse til Statsforvalteren. 
 
Konsesjonsloven:  
Det lages retningslinjer som grunnlag for delegering av mindre saker. Retningslinjene 
utarbeides i PMU og vedtas i Kommunestyret. Klagesaker behandles i PMU som 
førsteinstans. Kan sendes om Kommunestyret før evt oversendelse til Statsforvalteren. 
 
Inntil retningslinjer for ny delegering iht jordlov, konsesjonslov og Plan- og bygningslov 
(dispensasjoner), er vedtatt gjelder tidligere delegeringsreglement.  
 
Inger Synnøve Bratt (Ap) stilte spørsmål til forslaget til § 17 Oversendelse til tinglysning: 
Er det spesielle frister for innsending av dokumenter som skal tinglyses? Det vil bli gitt svar i 
protokollen. 
 
Svar fra kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand: 
«Frist for å tinglyse dokument som er sendt inn: så sier tinglysingsloven §7 at dette skal skje 
innen 2 uker etter at dokumentet er mottatt, dersom vilkårene for tinglysing er tilstede.  
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Plikt til å tinglyse: Det er ingen plikt til å tinglyse overdragelser eller avtaler om eiendom i 
Norge. Avtalen er like gyldig, men har ingen beskyttelse eller rettsvern mot f.eks 
konkurrerende rettigheter, eller overfor andre.  Så om en inngår en avtale med en part hvor 
det i avtalen fremgår at avtalen skal tinglyses, så er det ingen frister eller krav som sier noe 
om når dette skal gjøres. Men det bør være en felles forståelse mellom partene om når dette 
skal gjøres. 
  
Opprettelse av eiendom: Ved opprettelse av eiendom, etablering av et panteobjekt er det frist 
om at denne skal sendes til tinglysing så snart den er matrikkelført. Det fremgår av 
Matrikkelloven». 
 
 
Avstemming: 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak med tilleggsforslaget fra Øyer Sp/Øyer SV ble vedtatt med 
19 stemmer (10 Sp, 2 SV, 2 H, 5 Ap – Lisa Kramprud, Dag Norvald Hansen, Inger Synnøve 
Bratt, Gudbrand Sletten, Hilde M Strangstadstuen) mot 2 stemmer (Ap - Erling Broen, Arne 
Skogli). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar delegeringsreglementet i henhold til vedlegg 2 – 5 med følgende 
endring: 
Jordlova 
Dette står i forslaget: 
Det lages retningslinjer som grunnlag for delegering for §§ 8, 8a, 9 og 12 ifbm 
landbruksplanen. 
Endres til: 
Det lages retningslinjer som grunnlag for delegering for §§ 8, 8a, 9 og 12. Retningslinjene 
utarbeides i PMU og vedtas i Kommunestyret.  Klagesaker behandles i PMU som 
førsteinstans. Kan sendes om Kommunestyret før evt oversendelse til Statsforvalteren. 
 
Konsesjonsloven:  
Det lages retningslinjer som grunnlag for delegering av mindre saker. Retningslinjene 
utarbeides i PMU og vedtas i Kommunestyret. Klagesaker behandles i PMU som 
førsteinstans. Kan sendes om Kommunestyret før evt oversendelse til Statsforvalteren. 
 
Inntil retningslinjer for ny delegering iht jordlov, konsesjonslov og Plan- og bygningslov 
(dispensasjoner), er vedtatt gjelder tidligere delegeringsreglement.  
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16/22   
ORGANISERING AV ARKIVSAMARBEIDET IKA OPPLANDENE KOMMUNALT 
OPPGAVEFELLESKAP   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Interkommunalt arkivsamarbeid, IKA Opplandene, organisert etter § 27 i tidligere 

kommunelov, videreføres som et kommunalt oppgavefellesskap etter kap. 19 i gjeldende 
kommunelov.  

2. Samarbeidet er regulert av samarbeidsavtalen inngått mellom partene og gjeldende 
Arkivinstruks for oppgavefellesskapet.  

3. Oppgavefellesskapet etableres med Innlandet fylkeskommune v/ Innlandet fylkesarkiv 
som ivaretaker av den daglige administrasjonen.  

4. IKA Opplandene skifter navn til IKA Opplandene – kommunalt oppgavefellesskap.  
5. Det foreslås at det gjøres en evaluering av den forslåtte organiseringen i forbindelse med 

ny fylkestingsperiode fra 2023.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Interkommunalt arkivsamarbeid, IKA Opplandene, organisert etter § 27 i tidligere 

kommunelov, videreføres som et kommunalt oppgavefellesskap etter kap. 19 i gjeldende 
kommunelov.  

2. Samarbeidet er regulert av samarbeidsavtalen inngått mellom partene og gjeldende 
Arkivinstruks for oppgavefellesskapet.  

3. Oppgavefellesskapet etableres med Innlandet fylkeskommune v/ Innlandet fylkesarkiv 
som ivaretaker av den daglige administrasjonen.  

4. IKA Opplandene skifter navn til IKA Opplandene – kommunalt oppgavefellesskap.  
5. Det foreslås at det gjøres en evaluering av den forslåtte organiseringen i forbindelse med 

ny fylkestingsperiode fra 2023.  
 
 
17/22   
PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING SLUTTBEHANDLING 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer revisjon av 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, PlanID 201504A, med plankart datert 
17.11.2021 og reguleringsbestemmelser revidert 07.02.2022,  med de endringer som 
fremkommet av kommunedirektørens forslag, med tillegg av følgende endringer i 
bestemmelsene (Rød tekst viser endringer/tillegg og gjennomstrekning er tekst som skal ut): 
 
1.9 Parkering:  
Dersom annet ikke er bestemt skal parkeringsareal skal regnes med i bebygd areal. 
Parkeringsareal skal beregnes i tråd med §§ 5-3 og 5-7 i Veileder H-2300 – Grad av utnytting 
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fra Miljøverndepartementet 2014. Nedgravde garasjeanlegg er tillatt der terrenget ligger til 
rette for det. Garasjeanlegg som er nedgravet i sin helhet regnes ikke med i bebygd areal. 
Adkomstveg på tomter skal ikke regnes med i bebygd areal. 

2.9.3 Områder som inndeles i enkelttomter: 
2. avsnitt endret 
På øvrige tomter innenfor BFF skal BYA ikke overstige 25%, men samlet kan ikke 
bygningsmassen overstige 204 m2. På disse tomtene kan det oppføres inntil 3 bygninger: 
Hytte, anneks og uthus/garasje. Hytta kan inneholde to fullstendige boenheter. Annekset kan 
utgjøre inntil 30 m2 og uthus/garasje kan utgjøre inntil 40 m2. Garasje/anneks skal være i en 
etasje. 
 
6.1 For områdene BFF1 til og med 5: 
Overvann fra takflater, adkomst og parkering fra den enkelte tomt skal ikke medføre raskere 
avrenning enn før utbygging. Overvann fra disse arealene skal derfor fordrøyes. Ved 
dimensjonering av fordrøyningsmagasin for overvann fra og på egen tomt, skal det legges til 
grunn nedbørintensitet med 10 års gjentaksintervall og 40% klimapåslag. Tiltak inkludert 
fordrøyningsanlegg skal prosjekteres som beskrevet og vist i Overvannsplan som er vedlagt 
planen. Fordrøyningsanlegg skal vedlikeholdes. En plan for vedlikehold av 
fordrøyningsanleggene skal medfølge byggesøknad for disse. For BFF4, som ligger utenfor 
fordrøyning i overvannsplan datert 12.1.2022, skal det legges til grunn 200-års 
gjentaksintervall + 40 % klimapåslag ved tiltak for håndtering av overvann.  
 
Rød tekst viser endringer/tillegg og gjennomstekninger er tekst som utgår. 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som daglig leder i Mosetertoppen AS. 
Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil 
i henhold til forvaltningsloven § 6, e). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som ansatt i Vestsiden Invest AS som igjen gir 
tjenester til Mosetertoppen AS. Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar 
Øien erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Bjørner Killi tiltrådte som varamedlem. 
 
Avstemming: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer revisjon av 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, PlanID 201504A, med plankart datert 
17.11.2021 og reguleringsbestemmelser revidert 07.02.2022,  med de endringer som 
fremkommet av kommunedirektørens forslag, med tillegg av følgende endringer i 
bestemmelsene (Rød tekst viser endringer/tillegg og gjennomstrekning er tekst som skal ut): 



 
  

 Side 9 av 14 

 
1.9 Parkering:  
Dersom annet ikke er bestemt skal parkeringsareal skal regnes med i bebygd areal. 
Parkeringsareal skal beregnes i tråd med §§ 5-3 og 5-7 i Veileder H-2300 – Grad av utnytting 
fra Miljøverndepartementet 2014. Nedgravde garasjeanlegg er tillatt der terrenget ligger til 
rette for det. Garasjeanlegg som er nedgravet i sin helhet regnes ikke med i bebygd areal. 
Adkomstveg på tomter skal ikke regnes med i bebygd areal. 

2.9.3 Områder som inndeles i enkelttomter: 
2. avsnitt endret 
På øvrige tomter innenfor BFF skal BYA ikke overstige 25%, men samlet kan ikke 
bygningsmassen overstige 204 m2. På disse tomtene kan det oppføres inntil 3 bygninger: 
Hytte, anneks og uthus/garasje. Hytta kan inneholde to fullstendige boenheter. Annekset kan 
utgjøre inntil 30 m2 og uthus/garasje kan utgjøre inntil 40 m2. Garasje/anneks skal være i en 
etasje. 
 
6.1 For områdene BFF1 til og med 5: 
Overvann fra takflater, adkomst og parkering fra den enkelte tomt skal ikke medføre raskere 
avrenning enn før utbygging. Overvann fra disse arealene skal derfor fordrøyes. Ved 
dimensjonering av fordrøyningsmagasin for overvann fra og på egen tomt, skal det legges til 
grunn nedbørintensitet med 10 års gjentaksintervall og 40% klimapåslag. Tiltak inkludert 
fordrøyningsanlegg skal prosjekteres som beskrevet og vist i Overvannsplan som er vedlagt 
planen. Fordrøyningsanlegg skal vedlikeholdes. En plan for vedlikehold av 
fordrøyningsanleggene skal medfølge byggesøknad for disse. For BFF4, som ligger utenfor 
fordrøyning i overvannsplan datert 12.1.2022, skal det legges til grunn 200-års 
gjentaksintervall + 40 % klimapåslag ved tiltak for håndtering av overvann.  
 
Rød tekst viser endringer/tillegg og gjennomstekninger er tekst som utgår. 
 
Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Bjørner Killi fratrådte. 
 
 
18/22   
SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNEPLANUTVALGET   
 
Ordførerens forslag til vedtak: 

1. Stein Plukkerud innvilges permisjon fra vervet som fast medlem i 
kommuneplanutvalget for Øyer kommune fra 25.02.2022 frem til Kommunedelplan 
for Øyer sør er ferdigbehandlet. 

2. Steinar Grimsrud trer inn som fast medlem i kommuneplanutvalget for Øyer 
kommune fra 25.02.2022 frem til Kommunedelplan for Øyer sør er ferdigbehandlet. 

Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som søker. Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6,e). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som ansatt i Vestsiden Invest AS hvor Stein 
Plukkerud er deleier. Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien 
erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Bjørner Killi tiltrådte. 
 
Steinar Grimsrud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet. Steinar Grimsrud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 
2.ledd etter råd fra kommunedirektøren: 
«Da har jeg konferert med planavdelingen, som har innsikt i hvilke områder dette gjelder, de 
har også vært i kontakt med statsforvalteren.  
Selv om kommuneplanen gjelder hele kommunen må den likevel sies å ha spesiell stor 
betydning for Grimsrud slik jeg vurderer det.  
At Grimsrud er én av mange som kan få fordeler av et vedtak i fremtiden, vil ikke utelukke 
inhabilitet. I praksis skal det mye til før en kommunestyrerepresentant anses inhabil i forhold 
til behandlingen av en kommuneplan. Vurderingstemaet her både om avgjørelsen vil kunne 
innebære en særlig fordel eller ulempe, men også om det foreligger særegne forhold som er 
egnet til å svekke tilliten. 
Etter min mening er det mye som taler for at det i den foreliggende saken foreligger slike 
«særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til Grimsruds upartiskhet i saken. Selv om 
kommuneplanen gjelder hele kommunen, må den likevel sies å ha spesielt stor betydning for 
Grimsruds sønn og Grimsrud selv som styreleder og aksjonær i selskapet som eier 
eiendommen Navet. 
Mitt råd er derfor at Grimsrud erklæres inhabil i saken». 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet endringsforslag til pkt 2: 
Anne Braastad Lie trer inn som fast medlem i kommuneplanutvalget for Øyer kommune fra 
25.02.2022 frem til Kommunedelplan for Øyer sør er ferdigbehandlet. 
 
Erling Broen (Ap) stilte spørsmål til lista over varamedlemmer til kommuneplanutvalget for 
Sp/SV da Marthe Lang-Ree (Sp) både er fast medlem og varamedlem til utvalget. Ordføreren 
forklarte at bakgrunnen var av at kommunestyret først fattet vedtaket «Formannskapet og 
leder for plan- og miljøutvalget er kommuneplanutvalget» i møte 18.06.2020, sak 42/20. 
Varamedlemmer for Sp/SV til formannskap for perioden 2019 – 2023 ble valgt i møte 
31.10.2019, sak 104/19. 
 
Kommunestyret ber om en sak fra administrasjonen med forslag om at det velges ny liste 
med varamedlemmer for Sp/SV til kommuneplanutvalget. 
 
Avstemming: 
Ordførerens forslag til vedtak i punkt 1 ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
Marthe Lang-Ree sitt endringsforslag i punkt 2 ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
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Vedtak: 

1. Stein Plukkerud innvilges permisjon fra vervet som fast medlem i 
kommuneplanutvalget for Øyer kommune fra 25.02.2022 frem til Kommunedelplan 
for Øyer sør er ferdigbehandlet. 

2. Anne Braastad Lie trer inn som fast medlem i kommuneplanutvalget for Øyer 
kommune fra 25.02.2022 frem til Kommunedelplan for Øyer sør er ferdigbehandlet. 

Stein Plukkerud, Roar Øien og Steinar Grimsrud tiltrådte. Bjørner Killi fratrådte. 
 
 
19/22   
GUDBRANDSDALEN 2030 - DEN SMARTE GRØNNE DALEN   
 
Ordførerens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommune slutter seg til ambisjonene om å gjennomføre forprosjektet 
«Gudbrandsdalen 2030 – Den smarte, grønne dalen» som beskrevet i saken. 

2. Kommunenes bidrag til egenfinansieringen begrenser seg til medgått arbeidstid i 
prosjektet og kostnader som dekkes av midlene de interkommunale rådene avsetter 
til Gudbrandsdalstinget. Dersom prosjektet påvirker kommunale budsjetter utover 
dette, vil det bli fremmet ny sak for kommunestyrene.  

3. Den ferdige handlingsplanen fremmes etter planen for behandling i alle 12 
kommunene i Gudbrandsdalen innen utgangen av 2022. 

Behandling: 
Ordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune slutter seg til ambisjonene om å gjennomføre forprosjektet 
«Gudbrandsdalen 2030 – Den smarte, grønne dalen» som beskrevet i saken. 

2. Kommunenes bidrag til egenfinansieringen begrenser seg til medgått arbeidstid i 
prosjektet og kostnader som dekkes av midlene de interkommunale rådene avsetter 
til Gudbrandsdalstinget. Dersom prosjektet påvirker kommunale budsjetter utover 
dette, vil det bli fremmet ny sak for kommunestyrene.  

3. Den ferdige handlingsplanen fremmes etter planen for behandling i alle 12 
kommunene i Gudbrandsdalen innen utgangen av 2022. 

 
 
20/22   
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsrapport 2021 til orientering. 
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Behandling: 
Leder i kontrollutvalget Erling Broen (Ap) innledet og svarte på spørsmål samlet for sak 20/22 
og sak 21/22. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsrapport 2021 til orientering. 
 
 
21/22   
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.12.2021   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2021 til 
orientering. 
 
Behandling: 
Laila Jonassen Skåden (Sp): Som leder i tjenesteutvalget ber hun om at status i sak 96/21 i 
rapporten endres fra G til O. Kontrollutvalgets leder viser til kommentaren med henvisning til 
sak 131/21. 
Status i sak 96/21 endres og sak 131/21 tas inn i rapporten. 
 
Avstemming: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2021 til 
orientering.  
 
 
22/22   
REFERATER - KST 24.02.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
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23/22   
KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR - NY FREMDRIFT 2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1: 
Kommunestyret slutter seg til en framdriftsplan med mål om førstegangsbehandling i juni 
2022. Det bevilges inntil 1,8 mill. kroner fra disposisjonsfondet til dekning av ekstern bistand 
til planarbeidet fram til første gangs høring. 
 
Alternativ 2: 
Kommunestyret slutter seg til en framdriftsplan med mål om førstegangsbehandling i 
november 2022. Det bevilges inntil 1,2 mill. kroner fra disposisjonsfondet til dekning av 
ekstern bistand til planarbeidet fram til første gangs høring. 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (Sp) hadde på forhånd stilt spørsmål om sin habilitet som deleier i Vestsiden 
Invest AS. På bakgrunn av innvilget permisjon i sak 18/22 ble Stein Plukkerud innvilget 
permisjon før behandling av sak 23/22. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som ansatt i Vestsiden Invest AS. Roar Øien 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Bjørner Killi 
tiltrådte som varamedlem. 
 
Steinar Grimsrud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet. Steinar Grimsrud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 
2. ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektøren holdt følgende innledning til saken: 
«Uttalelse fra KD til KST angående ny fremdrift KDP Øyer Sør 
Det vises til saksfremlegget som viser at det vil bli vanskelig å oppnå målsetningen om å legge 
planen ut på høring i mars. Kommunedirektøren vurderer arbeidet med kommunedelplan 
Øyer Sør til å være en veldig kompleks prosess. Det har vist seg at det er vanskelig å være 
bastant når det gjelder endelig fremdrift. Historikken har vist at det dukker opp nye 
momenter underveis i prosessen som gjør det krevende å opprettholde ønskelig fremdrift. 
Dette er KD den første til å beklage. 
I midten av januar - 22 viste det seg at det ville bli vanskelig å oppnå målsettingen om å legge 
KDP Øyer Sør ut på høring i mars som forutsatt i framdriftsplanen. Det gikk med mye tid som 
ikke gav stor nok framdrift mot utlegging i mars. Det har gått med mer tid til arbeid med 
prosesser knyttet til dialog og dialogmøter enn forutsatt. Arbeidet har vist seg å være mer 
krevende enn det både administrasjonen og ekstern konsulent så for seg i august.  
Det har i planavdelingen vært en stor utskifting av planleggere. Dette har gått ut over 
kontinuiteten, men også den totale kapasiteten på planavdelingen. Nåværende 
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saksbehandler startet i månedsskifte september/oktober. Planavdelingen har også hatt noe 
sykefravær.  
Kommunedirektøren erkjenner at dialogen fra administrasjonen og til kommuneplanutvalget 
ikke har vært så god som den burde. Dette har vært med å bidra til at administrasjonen ikke 
har jobbet så effektivt som den kunne.  
Dette tar kommunedirektøren ansvar for, og vil arbeide med å ta de grep som er nødvendig. 
Dette vil også kreve ressurser i tiden fremover, og er i seg selv en risikofaktor for ønsket 
fremdrift. 
Kommunedirektøren har behov for å understreke at uansett kompleksitet i sak og uavhengig 
av om dialogen kan oppleves som krevende, så er det administrasjonen som er den 
profesjonelle part og som både har og må ta hovedansvaret for å få prosessen inn på rett 
spor. Vi er selvfølgelig avhengig av at samtlige aktører bidrar, men det er vår jobb å sørge for 
at vi lykkes. 
Som sagt så har historikken vist seg at det er krevende å levere etter plan, men vi har en klar 
ambisjon om å få dette til, og det er viktig å understreke at det er mye godt arbeid som er 
lagt ned, og det er nå et godt grunnlag for å få dette på plass. 
Når det gjelder de økonomiske konsekvensene av at dette arbeidet har blitt mer krevende enn 
antatt, så har dette blitt tydelig etter hvert som prosessen skred frem.  
Kommunedirektøren er klar over at det er et omfattende beløp som det nå bes om som 
tilleggsbevilgning, og det er ikke med lett hjerte saken legges frem. 
Signalene om de økonomiske konsekvensene burde ha vært signalisert fra administrasjonen 
på et mye tidligere tidspunkt. 
Når saken legges frem som den ligger, så er det med den totalvurderingen at dette totalt sett, 
der vi står i prosessen akkurat nå, er det beste alternativet for kommunen». 
 
Dag Norvald Hansen (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Dag Norvald Hansen (Ap): 
Ap/H: Støtter kommunedirektørens alternativ 1 
 
Marthe Lang-Ree (Sp): 
Sp/SV: Støtter kommunedirektørens alternativ 1 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1 mot 
alternativ 2, ble kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1 enstemmig vedtatt med 
19 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til en framdriftsplan med mål om førstegangsbehandling i juni 
2022. Det bevilges inntil 1,8 mill. kroner fra disposisjonsfondet til dekning av ekstern bistand 
til planarbeidet fram til første gangs høring. 
 
 


