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Sak 103/19
GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2019

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
103/19

Laila Odden
19/1709

Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
31.10.2019

Vedlegg:
Valgstyrets møteprotokoll signert 11.09.2019 - kommunestyrevalget 2019
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Kommunestyrevalget 2019 for Øyer kommune godkjennes i samsvar med valgstyrets
møtebok.
Saksutredning:
I henhold til valgloven §13-4, 1.ledd er det det nyvalgte kommunestyret som skal godkjenne
valgoppgjøret for kommunestyrevalget i konstituerende møte. Valget skal kun kjennes
ugyldig dersom det er begått en feil som antas å ha innflytelse på fordelingen av mandatene
mellom listene og som det ikke er mulig å rette. I så fall skal det sendes melding til
departementet, som påbyr omvalg.
Godkjenning av valgoppgjøret skal gjennomføres som sak nummer en i konstituerende
kommunestyremøte, med tjenestegjørende ordfører som leder, jfr. ny Kommunelov §7-1,
2.ledd.
Valgstyret er oppnevnt av kommunestyret til å gjennomføre valget i henhold til valglovens
bestemmelser. Valgstyret ble delegert myndighet til å oppnevne stemmestyrer for
kommunens valgkretser. Stemmestyrene gjennomførte valget på valgdagen og foretok
grovtelling av forhåndsstemmer og avgitte valgtingsstemmer. Fintelling av alle avgitte
stemmer for kommunestyre- og fylkestingsvalget er foregått elektronisk.
Vurdering:
Valgstyrets møteprotokoll viser ingen differanser som må forklares og valgstyret har
godkjent protokollen slik den foreligger, jfr.vedlegg.
I henhold til valgloven § 13-2 har alle som har stemmerett adgang til å klage i forbindelse
med valggjennomføringen. Slik klage må fremsettes skriftlig innen sju dager etter valgdagen.
Det er departementet som er klageinstans. Det er ikke mottatt klage.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyrevalget 2019 for Øyer kommune godkjennes i samsvar med valgstyrets
møtebok.
Ådne Bakke
Rådmann

Laila Odden
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Sak 104/19
VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
104/19

Laila Odden
19/1710

Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
31.10.2019

Vedlegg:
Den nye kommuneloven (lov av 22.juni 2018 nr 83 om kommuner og fylkeskommuner)
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Det velges formannskap for perioden 2019-2023 bestående av 7 medlemmer med
varamedlemmer.
Saksutredning:
Mesteparten av den nye kommuneloven (kommuneloven) trer i kraft høsten 2019 i det
konstituerende møte i hver enkelt kommune og fylkeskommune. Dette gjelder kapitlene 1 til
13, 17 til 27 og 30 og 31. Dette handler om de generelle bestemmelsene i loven,
bestemmelsene om folkevalgte og administrasjonen og bestemmelsene om interkommunalt
samarbeid. I tillegg handler det om egenkontroll i kommunen og statlig kontroll og tilsyn.
I henhold til kommunelovens § 5-6, 1.ledd skal formannskapet ha minst 5 medlemmer som
velges av og blant medlemmene i kommunestyret. Valg av formannskap skjer i
kommunestyrets konstituerende møte, som skal avholdes innen utgangen av oktober måned
i henhold til kommuneloven § 7-1, 3.ledd.
I henhold til vedtak i KST-sak 80/19, møte 29.08.2019 skal formannskapet i Øyer kommune
bestå av 7 medlemmer med varamedlemmer.
Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år om gangen. Det er bare
faste medlemmer av kommunestyret som kan velges til formannskap, varamedlemmer er
ikke valgbare.
I henhold til kommuneloven §§ 7-6, 5. ledd og 7-7, 2. ledd, skal hver liste tildeles så mange
varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to. Dette gjelder kun hvis det er
tilstrekkelig mange på listen.

Reglene om uttreden og fritak fremgår av kommuneloven § 7-9.
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Valget skal holdes som forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det i henhold
kommuneloven § 7-4, 1.ledd. Valgoppgjør ved forholdsvalg går fram av kommuneloven
§ 7-6. Dersom formannskapet ikke velges som forholdsvalg, blir valget holdt som avtalevalg i
henhold til kommuneloven § 7-7.
Når et offentlig organ oppnevner eller velger styrer, råd og utvalg med 4 medlemmer eller
flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40% av medlemmene. Skal det velges 2
eller 3 medlemmer skal hvert kjønn være representert på den enkelte liste. Reglene gjelder
også for varamedlemmer. Ved valg til folkevalgte organ som etter loven bare består av
medlemmer av kommunestyret og ved valg av arbeidsutvalg skal disse reglene følges så
langt som mulig, jfr. Kommuneloven § 7-6, 3.og 4.ledd.
Vurdering:
Saken legges fram til behandling uten innstilling.
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Sak 105/19
VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2019 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
105/19

Laila Odden
19/1711

Arkiv: 033

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
31.10.2019

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Kommunestyret velger ordfører og varaordfører for kommunestyreperioden 2019 – 2023.
Saksutredning:
Valg av ordfører og varaordfører blir regulert av den nye kommunelovens §§ 6-2, 7-4, 2.ledd
og 7- 8.
§ 6-2.Valg av ordfører og varaordfører
Kommunestyret og fylkestinget velger selv ordfører og varaordfører blant formannskapets
eller fylkesutvalgets medlemmer.
Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Ordføreren og
varaordføreren velges for hele valgperioden.
I kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal ordfører og
varaordfører velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. En ny
varaordfører skal da velges midlertidig. Hvis ordføreren trer endelig ut av vervet, skal det
velges en ny ordfører.
§ 7-4. Forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg, 2.ledd:
Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg.
§ 7-8.Flertallsvalg
Ved flertallsvalg er den personen valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte
stemmene. Hvis ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning. Den
som får flest stemmer ved den nye avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får
like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning.
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Vurdering:
Saken legges frem uten innstilling.
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Sak 106/19
VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
106/19

Laila Odden
19/1728

Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
31.10.2019

Vedlegg:
Brev fra Forum og tilsyn datert 01.07.19: Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Det velges kontrollutvalg bestående av 5 medlemmer med varamedlemmer for perioden
2019 – 2023.
Saksutredning:
Mesteparten av den nye kommuneloven (kommuneloven) trer i kraft høsten 2019 i det
konstituerende møte i hver enkelt kommune og fylkeskommune. Dette gjelder kapitlene 1 til
13, 17 til 27 og 30 og 31. Dette handler om de generelle bestemmelsene i loven,
bestemmelsene om folkevalgte og administrasjonen og bestemmelsene om interkommunalt
samarbeid. I tillegg handler det om egenkontroll i kommunen og statlig kontroll og tilsyn.
I henhold til vedtak i KST-sak 80/19, møte 29.08.2019 skal kontrollutvalget i Øyer kommune
bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant kommunestyrets
medlemmer.
Kommunelovens bestemmelser om valg av kontrollutvalg reguleres av kommuneloven
§ 7-1, 3. og 4.ledd og § 23-1.
§ 7-1.Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget
Når det er avgjort at valg som nevnt i andre ledd er gyldig, velges formannskap eller
fylkesutvalg, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg for den nye valgperioden. I det
konstituerende møtet bør det også velges medlemmer av andre folkevalgte kommunale eller
fylkeskommunale organer og ledere for disse organene. Valg av leder kan overlates til
organet selv hvis ikke denne loven eller en annen lov bestemmer noe annet.
Kommunestyre, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i funksjon fra det
konstituerende møtet. Andre folkevalgte organer, ordfører og varaordfører trer i funksjon
straks de er valgt.
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§ 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.
Utelukket fra valg er
a)
ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet.
c)
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
personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller
g) bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser
i
personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et
h)
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.
Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis
ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.
Kontrollutvalget sine oppgaver er nærmere beskrevet i kommunelovens kapittel 23 og i
forskrift om kontrollutvalg og revisjon, fastsatt av departementet 17.06.2019.
I henhold til vedtak i KST-sak 80/19, møte 29.08.2019 skal kontrollutvalget i Øyer bestå av 5
medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant kommunestyrets medlemmer.
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet utfører sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget i
Øyer kommune.
Leder og nestleder velges blant utvalgets medlemmer, og holdes som flertallsvalg.
Vurdering:
Saken legges fram til behandling uten innstilling.
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Sak 107/19
VALG AV REPRESENTANTER TIL KS FOR PERIODEN 2019 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
107/19

Laila Odden
19/1732

Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
31.10.2019

Vedlegg:
Brev fra KS datert 27.08.19: Valg til KS
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Vedtekter for KS:
https://www.ks.no/om-ks/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/

Sammendrag:
Kommunestyret skal velge to representanter med tre vararepresentanter hver til KS sitt
fylkesmøte for kommunestyreperioden 2019 – 2023.
Saksutredning:
KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon, som gjennom ivaretakelse av
medlemmenes interesser skal arbeide for en effektiv og selvstendig kommunesektor som
ivaretar innbyggernes behov.
Alle kommuner har rett til å være medlemmer i KS. Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket.
Av vedtektene for KS § 10 fremgår følgende:
«Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til fylkesmøtet på bakgrunn av
folketallet per 01.01 det år valg til kommunestyret avholdes (…)
Kommunestyrets representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter (…) i
kommunestyrets konstituerende møte. Ordfører bør være blant representantene.»
På bakgrunn av innbyggertallet pr 01.01.2019, skal det velges to representanter fra Øyer
kommune. I henhold til vedtektene bør det velges like mange vararepresentanter som
representanter med tillegg av to (for hvert parti/gruppering).
I henhold til vedtekter i KS skal valg til KS organer foretas i konstituerende møte i
kommunestyret. Det skal velges representanter og vararepresentanter til KS fylkesmøte.
Konstituerende Fylkesmøte KS Innlandet avholdes på Lillehammer tirsdag 12.november
2019.
I henhold til vedtektene § 4 vil det i periodens første fylkesmøte bli valgt representanter til
landstinget.
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Vurdering:
Saken legges fram uten innstilling.
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Sak 108/19
SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT, TEMA 2 POLITISK ORGANISERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Eli Eriksrud
18/541

Arkiv: 033

Saksnr.:
80/19

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
29.08.2019

108/19

Kommunestyret

31.10.2019

Vedlegg:
 Antall medlemmer i kommunestyret og politisk organisering: Første delrapport
m/vedlegg. Antall medlemmer i kommunestyret ble avklart i K-sak 63/18, møte
21.06.2018.
 Diskusjonsnotat sendt de politiske partiene 16.10.2018 og tilbakemeldingene fra Øyer
Krf, Øyer Senterparti, Øyer Høyre og Øyer Arbeiderparti. Temaene som de fleste partiene
har gitt tilbakemelding på, er systematisert i vedlagt tabell.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 K-sak 63/18 (møte 21.06.2018): Saksutvalg for politisk organisering mm: Antall
medlemmer i kommunestyret
 K-sak 22/18 (møte 22.03.2018): Saksutvalg for politisk organisering mm: Første
delrapport – antall medlemmer i kommunestyret og politisk organisering.
Kommunestyret utsatte saken.
 K-sak 69/17 (møte 28.09.17): Evaluering og vurdering av politisk organisering –
opprettelse av saksutvalg.
 K-sak 58/14 (møte 19.06.14): Ny kommunestyreperiode: Politisk styringsstruktur og antall
representanter i kommunestyret
 Diverse kommunestyresaker: Avklaring av deler av dagens politiske organisering
SAKSUTVALGET HAR VALGT Å LEGGE FRAM EN SAMLET FRAMSTILLING AV TEMA FRA
UTSATT K-SAK 22/18 OG PÅFØLGENDE ARBEID I SAKSUTVALGET. SAKSUTREDNINGEN ER
KORRIGERT FOR AVKLARTE SPØRSMÅL OG/ELLER UAKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. ALLE
LOVHENVISNINGER TIL KOMMUNELOVEN ER TIL NY LOV.
Sammendrag:
De fleste bestemmelsene i ny kommunelov trer i kraft ved konstituering av nytt
kommunestyre i oktober 2019. Følgende folkevalgte organer er lovpålagte i ny kommunelov;
kommunestyret, formannskapet og kontrollutvalget. Kommunestyret velger selv egen
organisering utover de lovpålagte organer, det vil si hvor mange faste utvalg og arbeidsutvalg
de skal ha.
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Saksutvalget foreslår at det opprettes to faste utvalg i hht kommunelovens § 5-7, 1. ledd;
tjenesteutvalget og plan- og miljøutvalget. Oppgaver og myndighet for de faste utvalgene,
det vil si hvilken beslutningsmyndighet utvalgene skal ha, for hvilke saker de skal ha
innstillingsrett overfor kommunestyret og i hvilke saker de skal høres, vil redegjøres for i
delrapport 3 Delegeringsreglementet.
Saksutvalget foreslår at formannskapet, tjenesteutvalget og plan- og miljøutvalget gis
muligheten til å opprette arbeidsutvalg i hht kommunelovens § 5-7, 3. ledd (tidligere benevnt
saksutvalg). Arbeidsutvalgene vil ha innstillingsrett overfor det organet som har opprettet
arbeidsutvalget, men gis ikke beslutningsmyndighet.
I samsvar med innspill fra råd for mennesker med funksjonsnedsettelser mm og eldrerådet,
foreslår saksutvalget å ha ett felles råd. Ungdomsrådet foreslås videreført som kommunens
medvirkningsorgan for ungdom. Saksutvalget foreslår at kommunens avgjørelsesmyndighet
etter lov om stadnamn blir lagt til plan- og miljøutvalget og at det opprettes et råd på
området med bred sammensetning.
Saksutvalget foreslår ikke råd for deltidsinnbyggere, men foreslår innført en ordning med to
dialogmøter pr år der ordfører, en representant fra opposisjonen og rådmannen møter
lederne i vel-/hytteforeningene.
Saksutvalget foreslår at halvparten av kommunestyremøtene avvikles på dagtid. Dette åpner
opp for bruk av noe mer tid til orienteringer og dialog.
Endringene trer i kraft fra ny kommunevalgperiode.
Saksutvalget innstiller på antall medlemmer i formannskapet, de to faste utvalgene og
kontrollutvalget i denne saken. Gjennom arbeidet med politisk reglementshefte vil
saksutvalget komme tilbake til detaljene om antall medlemmer, valg, sammensetning,
funksjon, ansvar, hovedoppgaver mm for øvrige råd og utvalg.
Saksutredning:
Kommunestyret opprettet i K-sak 69/17 et saksutvalg som fikk følgende oppdrag:
1. Saksutvalget skal evaluere og vurdere om dagens politiske organisering er hensiktsmessig
og forslå eventuelle alternativer for organisering
2. Saksutvalget skal foreslå antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode
3. Saksutvalget skal evaluere dagens arbeidsdeling mellom kommunestyret og
administrasjon ved rådmann, herunder innstillingsrett og avgjørelsesmyndighet og forslå
eventuelle endringer
4. Saksutvalget skal gjennomgå politisk reglementshefte og forslå eventuelle forbedringer
5. Saksutvalget skal vurdere delegering fra kommunestyret til faste politiske utvalg og til
administrasjonssjefen og forslå eventuelle endringer.
Saksutvalget har tre representanter, ordfører Brit K. Lundgård (leder), Marthe Lang-Ree og
Magnar Bjørke. Marthe Lang-Ree fikk i K-sak 2/18, møte 25.01.18, permisjon fra sine politiske
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verv for perioden 26.01. – 31.07.2018. Permisjonen ble forlenget ut 2018 i K-sak 77/18.
Steinar Grimsrud ble valgt som nytt fast medlem i saksutvalget.
Saksutvalget legger i denne saken fram første delrapport, tema 2 – politisk organisering.
Utvalgets arbeidsmåte, hvilke undersøkelser som er gjennomført, øvrig datainnsamling osv
framgår av delrapporten og av avsnittet nedenfor «Prosess etter utsettelsesvedtaket i
kommunestyret».
Prosess etter utsettelsesvedtaket i kommunestyret
De fleste bestemmelsene i ny kommunelov trer i kraft fra tidspunktet for konstituering av
nytt kommunestyre, saksutvalget har satt seg inn i endringene som følger av den nye loven.
I henhold til ny kommunelov § 5-7 kan kommunestyret og utvalg som kommunestyret selv
oppretter, opprette arbeidsutvalg. Disse kan være permanente eller ad hoc, men må ha navn
som inkluderer den betegnelsen som er brukt om organet i ny kommunelov § 5-1, 2. ledd, dvs
«arbeidsutvalg». Når arbeidsutvalgene opprettes spesifiseres temaet, f.eks. «Arbeidsutvalg
gebyrregulativ».
Saksutvalget har hatt åtte møter i perioden 22.03.18 til juni -19. Dialog og drøftinger om
nivået på delegering av myndighet har vært gjennomført ved å gå i dybden på sentrale
særlover, f.eks. helse- og omsorgstjenesteloven og plan- og bygningsloven. Saksutvalget har
fått grundig innføring i status og utfordringer i samhandlingsreformen og organisering,
driftssituasjon og utfordringer innenfor Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Aktuelle fagpersoner
har deltatt i drøftingen/dialogen.
Etiske retningslinjer for tilsatte og folkevalgte ble vedtatt i kommunestyret 20.06.2019, K-sak
70/19.
Politisk organisering spesielt spørsmålet om eventuell opprettelse av Tjenesteutvalg og
eventuell videreføring av saksutvalgsordningen (nå: «arbeidsutvalg»), har vært en
gjenganger på sakslista.
16.10.2018 sendte saksutvalget et omfattende diskusjonsnotat til de politiske partiene.
Følgende partier har meldt tilbake: Øyer Krf, Øyer Senterparti, Øyer Høyre og Øyer
Arbeiderparti. Diskusjonsnotatet og de fire partienes tilbakemeldinger er vedlegg til saken.
Alle de fire partiene ønsker sju medlemmer i formannskapet og at ordningen med møter på
dagtid videreføres for formannskapet og planutvalget. Tre av partiene er enige om
oppretting av tjenesteutvalg. To av partiene ønsker at halvparten av kommunestyremøtene
skal avvikles på dagtid (AP og Sp) og at saksutvalgsordningen videreføres (AP og H). Høyre er
for øvrig det eneste av de fire partiene som har meldt tilbake, som ikke ønsker oppretting av
tjenesteutvalg. Det er lagt ved en tabell som viser tilbakemeldingene på de temaene de
fleste partiene har gitt innspill på.
Ungdomsråd og ungdommens kommunestyre
Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er i henhold til ny kommunelov
lovpålagt. I K-sak 22/18 (utsatt) innstilte saksutvalget både på videreføring av ungdomsråd og
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på etablering av ungdommens kommunestyre som sammenkalles to ganger pr år. Dette var i
samsvar med Ungdomsrådets uttalelse (21.11.2017).
Saksutvalget har i ettertid gått bort fra å innstille på etablering av to medvirkningsordninger.
Det er utfordrende nok å få én medvirkningsordning til å fungere godt. Saksutvalget mener
at et ungdomsråd på linje med råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser, er den
beste løsningen for å svare opp intensjonen med medvirkningsordningen. Det er for øvrig
også et poeng å ha tilnærmet like ordninger for de forskjellige grupperingene.
Samarbeidsutvalg ved skolene og de kommunale barnehagene
I første delrapport (side 10) skriver saksutvalget: «Det er lovbestemt med
styrer/samarbeidsutvalg ved barnehagene og skolene. Saksutvalget foreslår å videreføre
begrensningen av slike styrer til det som er lovbestemt». Innstillingen i K-sak 22/18 i
romertall II, punkt 11 hadde følgende ordlyd: «Styrer på virksomhetene i hht det lovbestemte
dvs samarbeidsutvalg ved barnehagene og skolene».
Opplæringslova § 11-1, 1. og andre 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 eine av representantane for
kommunen skal vere rektor ved skolen». Om samarbeidsutvalget ved barnehagene heter det
i 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».
I Øyer er det inneværende valgperiode én politisk representant med vararepresentant i
samarbeidsutvalgene i barnehagene (kommunale og private) og skolene. Saksutvalget
innstiller på å videreføre denne ordningen og at de politiske representantene velges av og
blant tjenesteutvalgets medlemmer.
Avvikling av kommunestyrets møter
I K-sak 22/18 innstilte saksutvalget på at kommunestyrets møter skulle avvikles på dagtid.
Innstillingen er endret på dette punktet, til halvparten av møtene på dagtid og halvparten på
kveldstid. Dette er ingen stor endring i forhold til dagens praksis.
Samarbeid med frivilligheten
Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en frivilligmelding, arbeidet er i gang og
forventes ferdigstilt tidlig høst 2019. Eventuelle endringer i organiseringen av samarbeidet
mellom Øyer kommune og frivilligheten vurderes i forbindelse med frivilligmeldingen.
Ny politisk organisering mm: Forankring i nytt kommunestyre
I henhold til ny kommunelov § 5-14 fastsetter kommunestyret selv et reglement for hvordan
vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember
året etter at kommunestyret ble konstituert. Det legges til grunn at nytt kommunestyre tar
stilling til egen organisering høsten 2019.
Interkommunalt samarbeid
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Saksutvalget er innforstått med at interkommunalt samarbeid ikke er del av utvalgets
mandat. Utvalget ønsker likevel å kommentere at omfanget og kompleksiteten i
samarbeidsordningene utfordrer den politiske styringen. Det er følgelig svært viktig å
organisere samarbeidsordningene slik at omfang og kompleksitet ikke skaper demokratisk
underskudd. Kommunestyret vedtok i K-sak 32/19, møte 28.03.2019, ny strategi for
interkommunalt samarbeid for kommunene i Lillehammer-regionen. En interkommunal
arbeidsgruppe arbeider med forslag til oppfølging av handlingsplanen.
Utover de ordningene som er etablert i Lillehammer-regionen, ca 20 ordninger, er Øyer
kommune involvert i et stort antall øvrige samarbeidsordninger. Saksutvalget mener at Øyer
kommune bør utarbeide en egen strategi for interkommunalt samarbeid generelt.
Saksutvalgets innstilling i K-sak 22/18 – Tillegg/Endringer
Saksutvalget viser til saksutvalgets forslag til vedtak i K-sak 22/18, romertall II, punktene 1 –
12 og romertall III – V. Saksutvalget foreslår endringer på følgende punkt:
I, avklart i K-sak 63/18. Romertall II blir nytt romertall I.
Nytt romertall I, punkt 1: Oppdaterer teksten med henvisning til ny kommunelov.
Nytt romertall I, nytt punkt 2:
Politisk organ
Antall medlemmer og varamedlemmer
Formannskapet
7 medlemmer med varamedlemmer
Plan- og miljøutvalget 5 medlemmer med varamedlemmer
Tjenesteutvalget
7 medlemmer med varamedlemmer
Kontrollutvalget
5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant
kommunestyrets medlemmer
Nummereringen for de øvrige punktene i forslag til vedtak forskyves.
Nytt romertall I, nå punkt 3: Oppdaterer betegnelsen fra saksutvalg til arbeidsutvalg i
henhold til ny kommunelov.
Punktet om ungdommens kommunestyre bortfaller. Etterfølgende nummerering justeres.
Nytt romertall I, punkt 11: Samarbeidsutvalg ved barnehagene og skolene i henhold til
Barnehageloven § 4 og Opplæringsloven § 11-1. De politiske representantene i
samarbeidsutvalgene velges av og blant tjenesteutvalgets medlemmer.
Nytt romertall III: Kommunestyret har i utgangspunktet 8 møter i året, halvparten på dagtid
og halvparten på kveldstid. Kommunestyret støtter saksutvalgets øvrige tiltak for vitalisering
av kommunestyret.
Nytt romertall V: Saksutvalget ønsker å presisere viktigheten av at nytt kommunestyre tar
stilling til den politiske styringsstrukturen tidlig i sin valgperiode.
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Vurdering:
Saksutvalget presiserer prinsippet om at kommunale beslutningsorgan skal være
sammensatt av folkevalgte representanter, mens rådgivende organer kan ha en bredere
sammensetning. Dette er en naturlig følge av det demokratiske prinsipp og kommunene er
institusjoner med stor egenverdi som grunnleggende elementer i vårt folkestyre.
For saksutvalgets vurderinger og konklusjoner vises det til delrapporten og saksutredningen.
Det er et enstemmig saksutvalg som står bak forslag til vedtak.
Rådmannens kommentarer til saksutvalgets innstilling:
Rådmannen registrerer stort engasjement og grundig arbeid som grunnlag for saksutvalgets
innstilling. Involvering er ivaretatt både gjennom spørreundersøkelsen til kommunestyrets og
kontrollutvalgets medlemmer og to seminarer i kommunestyret. Det har vært dialog med
rådene og andre kommuners løsninger er vurdert. I siste fase av arbeidet gjennomførte
saksutvalget en bred høring av de politiske partiene.
Rådmannen tar til etterretning og har forståelse for at saksutvalget ønsker å komme tettere
på driften av tjenestene. For rådmannen er det vanskelig å se de administrative og
økonomiske konsekvensene av dette forslaget før saksutvalget har innstilt når det gjelder
delegering av myndighet. Dersom et stort antall saker som i dag behandles administrativt
skal utredes for politisk behandling i framtida, vil dette kreve økte administrative ressurser.
Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med neste delrapport.
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til saksutvalgets forslag til vedtak.
Saksutvalgets forslag til vedtak:
I.
Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur utover kommunestyre,
formannskap og kontrollutvalg, gjeldende fra neste kommunevalgperiode:
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 5-7:
i. Plan- og miljøutvalg
ii. Tjenesteutvalg
2. Antall medlemmer:
a) Formannskapet: 7 medlemmer med varamedlemmer
b) Plan- og miljøutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer
c) Tjenesteutvalget: 7 medlemmer med varamedlemmer
d) Kontrollutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant
kommunestyrets medlemmer.
3. Kommunestyret, formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget kan
opprette arbeidsutvalg.
4. Plan- og miljøutvalget er kommunens beslutningsorgan i hht lov om stadnamn. Det
opprettes et rådgivende organ for stedsnavn med bred sammensetning.
5. Felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.
6. Ungdomsråd.
7. Flerkulturelt råd.
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8. Ett partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg med betegnelsen
«Partssammensatt utvalg». Kommunens representanter er identisk med
formannskapet med varamedlemmer (formannskapets varamedlemmer).
9. Formannskapet ivaretar funksjonene som
a) kommunal klagenemnd (Forvaltningslovens § 28, 2. ledd)
b) valgstyre (Valglovens § 4-1).
10. Formannskapet utvidet med en representant fra det/de partier som ikke er
representert i formannskapet, ivaretar funksjonen som valgnemnd.
11. Samarbeidsutvalg ved barnehagene og skolene i henhold til Barnehageloven § 4 og
Opplæringsloven § 11-1. Det velges én politisk representant til hvert av
samarbeidsutvalgene (kommunale og private barnehager og skolene), disse velges av
og blant tjenesteutvalgets medlemmer.
12. Felles skjønnsnemnd for forpaktning med Gausdal og Lillehammer kommuner.
II.

Kommunestyret innfører en ordning med to faste dialogmøter med lederne i vel/hytteforeningene pr år. Fra kommunen deltar ordfører, en representant fra
opposisjonen og rådmannen.

III.

Kommunestyret har i utgangspunktet 8 møter i året, halvparten på dagtid og halvparten på
kveldstid. Kommunestyret støtter saksutvalgets øvrige tiltak for vitalisering av
kommunestyret.

IV.

Kommunestyret er innforstått med at saksutvalget har forskjøvet avklaring av framtidig
organisering på eiendomsskatteområdet og spørsmålet om eventuelt permanent
kommuneplanutvalg, til andre delrapport.

V.

Kommunestyret anbefaler at nytt kommunestyre tar stilling til den politiske
styringsstrukturen i løpet av høsten 2019.
Brit K. Lundgård
Leder av saksutvalget
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.08.2019 sak 80/19
Behandling:
Varaordfører tiltrådte mens ordfører som leder i saksutvalget orienterte og svarte på
spørsmål.
Roar Øien (H) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. I 1 ii:
«Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der saker og videre funksjon vurderes».
Ole Hageløkken (AP) fremmet følgende endringsforslag til pkt. I 5:
«Det opprettes to utvalg, for eldre og for brukere med nedsatt funksjonsevne».
Saksutvalgets forslag til pkt. I 1 i og ii ble enstemmig vedtatt.
Roar Øiens tilleggsforslag til pkt. I 1 ii ble enstemmig vedtatt.
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Saksutvalgets forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Saksutvalgets forslag til pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Saksutvalgets forslag til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ avstemming mellom saksutvalgets forslag og Ole Hageløkkens endringsforslag
til pkt. 5 ble saksutvalgets forslag vedtatt med 18 stemmer (5 AP, 8 SP, 4 H, 1 SV) mot
7 stemmer (6 AP, 1 KrF).
Saksutvalgets forslag til pkt. I 6-12 - pkt. V ble enstemmig vedtatt.
Saksutvalgets forslag med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt.
I.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur utover kommunestyre,
formannskap og kontrollutvalg, gjeldende fra neste kommunevalgperiode:
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 5-7:
i. Plan- og miljøutvalg
ii. Tjenesteutvalg
Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der saker og videre funksjon vurderes.
2. Antall medlemmer:
a) Formannskapet: 7 medlemmer med varamedlemmer
b) Plan- og miljøutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer
c) Tjenesteutvalget: 7 medlemmer med varamedlemmer
d) Kontrollutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant
kommunestyrets medlemmer.
3. Kommunestyret, formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget kan
opprette arbeidsutvalg.
4. Plan- og miljøutvalget er kommunens beslutningsorgan i hht lov om stadnamn. Det
opprettes et rådgivende organ for stedsnavn med bred sammensetning.
5. Felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.
6. Ungdomsråd.
7. Flerkulturelt råd.
8. Ett partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg med betegnelsen
«Partssammensatt utvalg». Kommunens representanter er identisk med
formannskapet med varamedlemmer (formannskapets varamedlemmer).
9. Formannskapet ivaretar funksjonene som
a) kommunal klagenemnd (Forvaltningslovens § 28, 2. ledd)
b) valgstyre (Valglovens § 4-1).
10. Formannskapet utvidet med en representant fra det/de partier som ikke er
representert i formannskapet, ivaretar funksjonen som valgnemnd.
11. Samarbeidsutvalg ved barnehagene og skolene i henhold til Barnehageloven § 4 og
Opplæringsloven § 11-1. Det velges én politisk representant til hvert av
samarbeidsutvalgene (kommunale og private barnehager og skolene), disse velges av
og blant tjenesteutvalgets medlemmer.
12. Felles skjønnsnemnd for forpaktning med Gausdal og Lillehammer kommuner.
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II.

Kommunestyret innfører en ordning med to faste dialogmøter med lederne i vel/hytteforeningene pr år. Fra kommunen deltar ordfører, en representant fra
opposisjonen og rådmannen.

III.

Kommunestyret har i utgangspunktet 8 møter i året, halvparten på dagtid og halvparten
på kveldstid. Kommunestyret støtter saksutvalgets øvrige tiltak for vitalisering av
kommunestyret.

IV.

Kommunestyret er innforstått med at saksutvalget har forskjøvet avklaring av framtidig
organisering på eiendomsskatteområdet og spørsmålet om eventuelt permanent
kommuneplanutvalg, til andre delrapport.

V.

Kommunestyret anbefaler at nytt kommunestyre tar stilling til den politiske
styringsstrukturen i løpet av høsten 2019.
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VALG AV TJENESTEUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
109/19

Laila Odden
19/1731

Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
31.10.2019

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Det velges tjenesteutvalg bestående av 7 medlemmer med varamedlemmer for
kommunestyreperioden 2019-2023.
Vedtak i KST-sak 80/19, møte 29.08.2019; punktene I 1-3 og punkt 11:
I. Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur utover kommunestyre,
formannskap og kontrollutvalg, gjeldende fra neste kommunevalgperiode:
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 5-7:
i. Plan- og miljøutvalg
ii. Tjenesteutvalg
Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der saker og videre funksjon vurderes.
2. Antall medlemmer:
a) Formannskapet: 7 medlemmer med varamedlemmer
b) Plan- og miljøutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer
c) Tjenesteutvalget: 7 medlemmer med varamedlemmer
d) Kontrollutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant
kommunestyrets medlemmer.
3. Kommunestyret, formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget kan
opprette arbeidsutvalg.
11. Samarbeidsutvalg ved barnehagene og skolene i henhold til Barnehageloven § 4 og
Opplæringsloven § 11-1. Det velges én politisk representant til hvert av
samarbeidsutvalgene (kommunale og private barnehager og skolene), disse velges av
og blant tjenesteutvalgets medlemmer.
§ 5-7.Utvalg, 2.ledd:
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og
varamedlemmer til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags saker
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utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger
av lov.

Vurdering:
Saken legges fram uten innstilling.
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VALG AV PLAN- OG MILJØUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
110/19

Laila Odden
19/1730

Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
31.10.2019

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Det velges plan- og miljøutvalg bestående av 5 medlemmer med varamedlemmer for
kommunestyreperioden 2019-2023.
Saksutredning:
Vedtak i KST-sak 80/19, møte 29.08.2019; punktene I 1-4:
I. Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur utover kommunestyre,
formannskap og kontrollutvalg, gjeldende fra neste kommunevalgperiode:
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 5-7:
i. Plan- og miljøutvalg
ii. Tjenesteutvalg
Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der saker og videre funksjon vurderes.
2. Antall medlemmer:
a) Formannskapet: 7 medlemmer med varamedlemmer
b) Plan- og miljøutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer
c) Tjenesteutvalget: 7 medlemmer med varamedlemmer
d) Kontrollutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant
kommunestyrets medlemmer.
3. Kommunestyret, formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget kan
opprette arbeidsutvalg.
4. Plan- og miljøutvalget er kommunens beslutningsorgan i hht lov om stadnamn. Det
opprettes et rådgivende organ for stedsnavn med bred sammensetning.
§ 5-7.Utvalg, 2.leddd:
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og
varamedlemmer til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags saker
utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger
av lov.
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Vurdering:
Saken legges fram uten innstilling.
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VALG AV VALGNEMND FOR PERIODEN 2019 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
111/19

Laila Odden
19/1733

Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
31.10.2019

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Det velges valgnemnd bestående av formannskapet utvidet med en representant fra det/de
partier som ikke er representert i formannskapet.
Saksutredning:
I følge kommunelovens § 7-1 trer kommunestyret og formannskapet i funksjon fra og med
det konstituerende møte. Andre folkevalgte organ, ordfører og varaordfører trer i funksjon
straks de er valgt. For styrer, råd og utvalg der nye medlemmer ikke blir valgt i det
konstituerende møtet, utvides de sittende medlemmers funksjonstid inntil nyvalg foretas,
men ikke lenger enn til første årsskifte i den nye valgperioden.
I kommentarene til kommuneloven står det at oppnevning av styrer, råd og utvalg bør skje
snarest mulig dersom det ikke er gjennomført i det konstituerende møte.
Til å utarbeide forslag til innstilling av medlemmer til en rekke styrer, råd og utvalg, samt
representasjon i eksterne styrer, bes kommunestyret om å velge en valgnemnd.
Vedtak i KST-sak 80/19, møte 29.08.2019, punktene I 1-3 og punkt 10:
I.
Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur utover kommunestyre,
formannskap og kontrollutvalg, gjeldende fra neste kommunevalgperiode:
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 5-7:
i. Plan- og miljøutvalg
ii. Tjenesteutvalg
Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der saker og videre funksjon vurderes.
2. Antall medlemmer:
a) Formannskapet: 7 medlemmer med varamedlemmer
b) Plan- og miljøutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer
c) Tjenesteutvalget: 7 medlemmer med varamedlemmer
d) Kontrollutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant
kommunestyrets medlemmer.
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3. Kommunestyret, formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget kan
opprette arbeidsutvalg.
10. Formannskapet utvidet med en representant fra det/de partier som ikke er
representert i formannskapet, ivaretar funksjonen som valgnemnd.
Valgnemnda har som mandat å legge fram innstilling for kommunestyret
til valg av medlemmer og varamedlemmer i styrer, råd og utvalg samt representasjon i
eksterne styrer.
Rådmannen eller den han bemyndiger fungerer som valgnemndas sekretær.
Kommunestyret skal velge en representant med vararepresentant fra det/de partier om ikke
er representert i formannskapet.
Vurdering:
Saken leges fram uten innstilling.
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OPPNEVNING AV KANDIDATER TIL VILLREINNEMDENE 2019 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
112/19

Laila Odden
19/1833

Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
31.10.2019

Vedlegg:
Brev fra miljødirektoratet datert 02.10.2019: Oppnevning av medlemmer til
villreinnemndene
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften)
Sammendrag:
Kommunestyret fremmer forslag om en mannlig og en kvinnelig representant til
villreinnemnda.
Saksutredning:
Det skal oppnevnes nye medlemmer til villreinnemndene.
Villreinnemndene er hjemlet i Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 21.
§ 21.Om villreinnemndene:
Villrein i alle villreinområder med areal i to eller flere kommuner skal forvaltes av ei
villreinnemnd. Villreinnemnda skal arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning av
villreinen og dens leveområder i samsvar med naturmangfoldloven og viltloven.
Det skal være ni villreinnemnder
1) Villreinnemnda for Setesdalområdet
2) Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell
3) Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet
4) Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell
5) Villreinnemnda for Sogn og Fjordane
6) Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen
7) Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten
8) Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø
9)
Villreinnemnda for Forollhogna.
Tolga kommune fungerer som villreinnemnd for Tolga Østfjell villreinområde.
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Villreinnemndas medlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes av Miljødirektoratet
etter forslag om en kvinnelig og en mannlig kandidat fra hver kommune som har villreinareal
innenfor den enkelte nemnds virkeområde.
Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for kommunevalget.
Villreinnemnda velger selv leder og nestleder.
Det skal være 9 villreinnemnder og Øyer kommunestyre skal fremme forslag til
representanter til Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten.
Vurdering:
Saken legges fram til behandling uten innstilling.
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SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: POLITISK REGLEMENTSHEFTE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
113/19

Eli Eriksrud
19/1803

Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
31.10.2019

Vedlegg:
Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 Øyer kommune, datert
17.10.2019 (Lenke-tilknytninger ferdigstilles etter politisk behandling).
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 K-sak 80/19 (møte 29.08.19): Saksutvalg for politisk organisering mm: Første delrapport,
tema 2 – Politisk organisering
 K-sak 63/18 (møte 21.06.2018): Saksutvalg for politisk organisering mm: Antall
medlemmer i kommunestyret
 K-sak 22/18 (møte 22.03.2018): Saksutvalg for politisk organisering mm: Første
delrapport – antall medlemmer i kommunestyret og politisk organisering.
Kommunestyret utsatte saken.
 K-sak 69/17 (møte 28.09.17): Evaluering og vurdering av politisk organisering –
opprettelse av saksutvalg.
 K-sak 58/14 (møte 19.06.14): Ny kommunestyreperiode: Politisk styringsstruktur og antall
representanter i kommunestyret
 Diverse kommunestyresaker: Avklaring av deler av dagens politiske organisering
Sammendrag:
Saksutvalget rår kommunestyret til å vedta reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte
organer 2019 – 2023. Nytt kommunestyre tar stilling til saken etter at det har vedtatt den
politiske styringsstrukturen.
Saksutvalgets intensjon har vært å gi en helhetlig oversikt over styringen av Øyer kommune.
Denne innfallsvinkelen øker omfanget av reglementsheftet. Med god teknisk tilrettelegging
for raskt å få tilgang til aktuelle deler av reglementet, er ikke omfanget noe problem.
Saksutvalget rår kommunestyret til å evaluere begge de to faste utvalgene i hht
kommunelovens § 5-7, dvs både Plan- og miljøutvalget og Tjenesteutvalget etter to år.
Saksutredning:
Innledning
Saksutvalget for politisk organisering mm legger i denne saken fram forslag til
reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023, punkt 4 i mandatet til
saksutvalget, se nedenfor. Forslaget bygger på vedtakene i kommunestyret om antall
kommunestyremedlemmer (K-sak 63/18) og politisk organisering (K-sak 80/19).
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Saksutvalgets mandat – resterende temaer
Saksutvalgets mandat framgår av K-sak 69/17, møte 28.09.2017:
1. Saksutvalget skal evaluere og vurdere om dagens politiske organisering er hensiktsmessig
og forslå eventuelle alternativer for organisering
2. Saksutvalget skal foreslå antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode
3. Saksutvalget skal evaluere dagens arbeidsdeling mellom kommunestyret og
administrasjon ved rådmann, herunder innstillingsrett og avgjørelsesmyndighet og forslå
eventuelle endringer
4. Saksutvalget skal gjennomgå politisk reglementshefte og forslå eventuelle forbedringer
5. Saksutvalget skal vurdere delegering fra kommunestyret til faste politiske utvalg og til
administrasjonssjefen og forslå eventuelle endringer.
Saksutvalget har tatt stilling til prinsippene for arbeidsdeling mellom kommunestyret og
administrasjonen ved rådmann/kommunedirektør, det samme gjelder arbeids- og
ansvarsdelingen mellom kommunestyret og de faste folkevalgte utvalgene. Dette
framkommer av reglementene for kommunedirektøren og de faste folkevalgte utvalgene.
Den konkrete delegeringen av vedtaksmyndighet (avgjørelsesmyndigheten) og
innstillingsretten har ikke saksutvalget tatt stilling til.
Reglementsheftet
Reglementsheftet er mer omfattende enn tilsvarende hefte som ble utarbeidet i 2015. Nytt
er innledende kapitler blant annet «Slik styres Øyer kommune» og «Innbyggermedvirkning,
innbyggerforslag og brukerråd». Det er lagt inn kapitler om «Folkevalgtopplæringen» og om
«Elektronisk møtegjennomføring – IPAD til politikere». Nytt er også et kapitel om
«Revisjonsordningen i Øyer kommune». Det blir lagt inn en lenke til dagens interkommunale
samarbeidsordninger. For en fullstendig oversikt over innholdet i reglementsheftet, se
innholdsoversikten.
Etter at nytt kommunestyre har tatt stilling til reglementsheftet vil det blir lagt ut på
kommunens hjemmeside slik at de enkelte reglementsdelene er lett tilgjengelige, «et
tastetrykk» unna.
Plan- og miljøutvalget og Tjenesteutvalget – funksjonstid
Kommunestyret vedtok i K-sak 80/19 i punkt 1: «Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der
saker og videre funksjon vurderes.». Saksutvalget påpeker at Øyer kommune har to faste
utvalg i hht kommunelovens § 5-7 og foreslår at både Plan- og miljøutvalget og
Tjenesteutvalget evalueres etter to år.
Vurdering:
Saksutvalgets intensjon har vært å gi en helhetlig oversikt over styringen av Øyer kommune. I
et slikt system hører blant annet en beskrivelse av overordnede myndigheter, organiseringen
av innbyggermedvirkningen og omfanget av interkommunale samarbeidsordninger med.
Denne innfallsvinkelen øker omfanget av reglementsheftet. Med god teknisk tilrettelegging
for raskt å få tilgang til aktuelle deler av reglementet, er ikke omfanget noe problem.
Saksutvalget finner det naturlig, og foreslår at begge de to faste utvalgene som er opprettet i
hht kommunelovens § 5-7 evalueres etter to år. Det er for øvrig lagt til grunn en noe endret
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myndighetsfordeling mellom Formannskapet og «nytt» Plan – og miljøutvalg når det gjelder
overordnet fysisk planlegging. Dette underbygger behovet for å evaluere både Plan- og
miljøutvalget og Tjenesteutvalget etter to år.
Når det gjelder gjenstående del av saksutvalgets mandat dvs den konkrete delegeringen av
myndighet fra kommunestyret til kommunedirektøren og til de faste folkevalgte utvalgene,
er det naturlig at det nye kommunestyret tar stilling til organiseringen av arbeidet med
dette.
Rådmannens kommentarer:
Rådmannen har ingen kommentarer til reglementsheftets innhold eller til saksutvalgets
forslag til vedtak.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 –
2023 Øyer kommune. Nytt kommunestyre tar stilling til saken etter at det har vedtatt
den politiske styringsstrukturen.
2. Kommunestyret slutter seg til saksutvalgets innspill om at både Plan- og miljøutvalget og
Tjenesteutvalget evalueres etter to års funksjonstid, dvs innen utgangen av 2021.
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FORLENGELSE AV PERIODEN FOR FOLKEVALGTE RÅD OG UTVALG SOM IKKE VELGES PÅ
KONSTITUERENDE MØTE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
114/19

Ådne Bakke
19/1893

Arkiv: 033

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
31.10.2019

Vedlegg:
Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre- og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir;
https://www.regjeringen.no/contentassets/2c1824d701ac473ca9c54941c0e1238e/rundskriv
-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkest.pdf
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83)
Sammendrag:
Valgperioden for medlemmer i Råd og utvalg som ikke velges på konstituerende møte
31.10.2019 forlenges frem til nyvalg foretas, dog ikke lengre enn årsskifte 2019/2020. I
denne perioden gjelder den gamle kommunelova for de organa som har sitt rettslige
grunnlag i kommunelova (1992).
Saksutredning:
I konstituerende møte i Kommunestyret 31.oktober 2019 vil ny kommunelov Lov- 2018-0622-83 tre i kraft for de organa som opprettes og velges til i møtet. Tidligere råd og utvalg er
opprettet med bakgrunn i Kommunelova av 1992.
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har 28.juni 2019 gitt ut et Rundskriv om
konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ
med meir.
Øyer kommune har en rekke folkevalgte organer der valg av medlemmer til disse først vil
foretas i et senere kommunestyremøte.
Fra Rundskrivet: «Dersom det ikkje blir vald nye medlemer til eit folkevald organ i det
konstituerande møtet, skal funksjonstida til dei sittande medlemene utvidast til det blir vald
nye medlemer. Dette gjeld likevel berre til første årsskifte i den nye perioden, jf. § 7-1 femte
ledd. I denne perioden gjeld den gamle kommunelova for dei organa som har sitt rettslege
grunnlag i kommunelova (1992) og som ikkje blir ført vidare, jf. forskrift om
overgangsføresegner til ny kommunelov 27. juni 2019 § 1 første ledd første punktum. Dette
gjeld særleg faste utval og komitear. Føresegna i § 7-1 femte ledd er ny i den nye lova, og
inneber at kommunen har fått ein frist til å velje medlemer for at organet ikkje skal tre ut av
funksjon.»
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Råd for eldre, råd for personer med funksjonsnedsettelse og råd for ungdom trer i funksjon
straks de er vald. Dersom råda ikke blir valgt på det konstituerende møtet, så skal
funksjonstida til de sittende medlemmene utvides.
Det følgjer av forskrift om overgangsføresegner § 1 andre punktum: «Ny kommunelov § 7-1
femte ledd vil fram til første årsskifte i valgperioden 2019–2023 også gjelde for eldreråd valgt
etter lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne etter lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og
fylkeskommuner for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.»
Vurdering:
Medlemmer i Råd og Utvalg valgt i valgperioden 2015-2019 er valgte medlemmer frem til
31.10.2019. Alle valg er foretatt etter Kommuneloven 1992. Det er flere råd og utvalg i Øyer
kommune der det ikke gjennomføres valg i konstituerende møte, blant annet:

Felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre

Ungdomsråd

Flerkulturelt råd

Rådgivende organ for stedsnavn

Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker

Klagenemnd for eiendomsskattesaker

Skjønnsnemnd for forpaktning

Samarbeidsutvalg ved barnehagene og skolene

Fjellstyre

Regionråd

Mm
Det er mest hensiktsmessig for kommunen å forlenge valgperioden for medlemmene i Råd,
styrer og utvalg frem til nyvalg gjennomføres.
Rådmannens forslag til vedtak:
Valgperioden for medlemmer i Råd og utvalg som ikke velges på konstituerende møte
31.10.2019 forlenges frem til nyvalg foretas, dog ikke lengre enn årsskifte 2019/2020. I
denne perioden gjelder den gamle kommunelova for de organa som har sitt rettslige
grunnlag i kommunelova (1992).
Ådne Bakke
Rådmann
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