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Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2b: 
«Ved denne løsningen forutsettes det at Øyer kommune beholder et antall 
arbeidsplasser innen andre deler av politiet enn en operativ enhet, f.eks. innen sivile 
oppgaver, forebyggende arbeid, etterforskning eller annet fagområde som tilsvarer de 
stillinger som til enhver tid Øyers innbyggertall tilsier». 

 
Mari Botterud(H) fremmet følgende forslag til punkt 2: 

«En ny tjenesteenhet Lillehammer bestående av kommunene Lillehammer, Gausdal 
og Øyer blir etablert. Øyer kommunestyre vil poengtere viktigheten av at denne 
tjenesteenheten ved en slik endring, blir styrket kompetanse- og bemanningsmessig. 
Det forutsettes i tillegg at kompenserende tiltak i henhold til «Arbeidsgruppens forslag 
til politimesteren om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Innlandet 
politidistrikt», se sidene 34 og 35, følges opp» 

 
Rådmannens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag til punkt 2 a og b og Høyres forslag til 
punkt 2 ble rådmannens forslag til punkt 2 a og b vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
Ordførerens tillegg til punkt 2 b ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over rådmannens forslag punkt 1-3 med vedtatt tillegg som ble 
enstemmig vedtatt. 
Vedtak i Formannskapet: 

Formannskapets innstilling: 
1.Kommunestyret i Øyer kommune understreker at Politiet må være synlig og tilstede når det 
trengs. Det forebyggende arbeidet og samarbeidet med kommunen må utvikles både på 
system- og individnivå.  
 
2.Kommunestyret i Øyer ønsker  

a. primært at lensmannskontoret i Øyer består og får status som tjenestested. 
  

b. sekundært at en ny tjenesteenhet Lillehammer bestående av kommunene 
Lillehammer, Gausdal og Øyer blir etablert. Øyer kommunestyre vil poengtere 
viktigheten av at denne tjenesteenheten ved en slik endring, blir styrket kompetanse- 
og bemanningsmessig. Det forutsettes i tillegg at kompenserende tiltak i henhold til 
«Arbeidsgruppens forslag til politimesteren om effektivisering av tjenesteenheter og 
tjenestesteder i Innlandet politidistrikt» , se sidene 34 og 35, følges opp. Ved denne 
løsningen forutsettes det at Øyer kommune beholder et antall arbeidsplasser innen 
andre deler av politiet enn en operativ enhet, f.eks. innen sivile oppgaver, 
forebyggende arbeid, etterforskning eller annet fagområde som tilsvarer de stillinger 
som til enhver tid Øyers innbyggertall tilsier. 
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3.Kommunestyret anmoder om at det uansett valg av løsning, tas hensyn til at befolkningen i 
Øyer store deler av året er fem ganger større enn normalt som følge av det store antallet 
fritidsboliger og øvrig besøkende i kommunen.  
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