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Møte i  Kommunestyret den 27.04.2020 - Sak: 16/20 
 
Kommunedirektørens forslag vedtatt med 16 stemmer mot 5 stemmer (Hilde M 
Strangstadstuen AP, Erling Broen AP, Brit K Lundgård AP, Dag Norvald Hansen AP, Laila 
Jonassen Skåden SP). 
 
Ordførerens kommentar til vedtaket: 
«Kommunestyret vedtok med 16 stemmer mot 5 stemmer å delegere myndighet fra 
kommunestyret til formannskapet til den 15.juni. Forslaget til vedtak fikk dermed flertall. Jeg 
har derimot full forståelse for de motforestillinger som flere av dere har kommet med og det 
var ingen lett beslutning å be kommunestyret om å forlenge delegasjonsmyndigheten. Det er 
koronasituasjonen som er årsaken til dette da pandemien fortsatt ikke er over. Som flere 
påpeker er det ingen begrensninger for hvor mange som kan delta på et Teams-møte, men 
erfaring fra møter med mange deltagere er ikke bare positive. Etter en helhetsvurdering ble 
derfor kommunestyret forespurt om å forlenge delegeringen til formannskapet.  
 
Kommunestyremøtet den 18. juni vil derfor gå som oppsatt og jeg vil ikke be om ytterligere 
forlengelse. I planleggingen av formannskapsmøter i mai vil jeg også ha kommunestyremøtet 
i juni i «bakhodet» og utsette de saker som kan vente slik at det er kun de mest prekære 
sakene som tas i Formannskapet nå.  De fleste av oss, som mange påpeker; kjenner 
nettmøteportalen «Teams» godt og dersom vi ikke kan ha fysisk møte den 18. juni vil vi prøve 
å gjennomføre møtet elektronisk. På grunn av at det kan bli mange saker den 18. juni, 
planlegges det som et heldagsmøte».  
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Øyer kommunestyret delegerer alle myndigheter som kan delegeres jfr. 
Kommuneloven til Formannskapet i Øyer. 

2. Delegeringen har en ramme fram til 15.06.2020. Delegeringen tas tilbake hvis 
smitterisikoen er over og samfunnet er tilbake til normaltilstand. 

3. Voteringen skjer elektronisk til formannskapssekretæren med svarfrist innen onsdag 
29. april 2020 kl 08.00. 

4. De framtidige formannskapsmøtene skjer elektronisk så lenge det er smitterisiko. 
Administrasjonen ordner at møtene er tilgjengelig for pressen. 


