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Møte i  Kommunestyret den 19.04.2018 - Sak: 27/18 

 

Jon Halvor Midtmageli (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som ansatt i Oppland 
fylkeskommune. Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at han 
erklæres habil. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Øyer kommunestyre støtter ekspertutvalgets forslag om oppgave- og ansvarsendring 
innenfor følgende områder: 

 Næring og kompetanse. 

 Samferdsel. 

 Kultur og kulturminnevern. 

 Klima,  miljø og naturressurser. 

 Helse og levekår. 
2. Øyer kommunestyre støtter ikke forslaget om å overføre IMDIs oppgaver på 

bosettingsfeltet til fylkeskommunene. Øvrige forslag innen området integregrering 
støttes. 

3. På kulturfeltet oppfordres det til en begrepsavklaring og til at man gjør et ytterligere 
arbeid på å definere institusjoners tilknytning. Det må anerkjennes at flere av de store 
institusjonene utenfor Oslo har et like tungt og viktig nasjonalt oppdrag som 
institusjoner i Oslo. Det kan være hensiktsmessig å videreføre nasjonale tilskudd eller 
føringer for tilskudd der oppgavene tydelig er av nasjonal/fylkesovergripende 
karakter.  Det forutsettes videre at ordningen med sentral finansiering av nasjonal-
anlegg innen idrett og kultur som et minimum videreføres som i dag. 

4. Øyer kommunestyre støtter ikke følgende endringer innen regional planlegging; 

 At regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel 
for en langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.   

 At det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter 
anmodning fra aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan 
tre inn i myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter 
bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende virkning.   

 At staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til 
regional planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk. 

 Øvrige forslag innen regional planlegging støttes. Det vises til for øvrig til at 
dagens plan- og bygningslov allerede åpner for plansamarbeid mellom 
fylkeskommune og kommuner på eget initiativ. 

5. Øyer kommunestyre ønsker ikke en utredning om å overføre kommunenes ansvar for 
barnevern til fylkeskommunen, men at struktur- og kvalitetsreformen i barnevernet 
som regjeringen allerede har satt i gang må videreføres. 

6. Øyer kommune forutsetter at en overføring av oppgaver og ansvar til 
fylkeskommunen fullfinansiereres og bidrar til å bevare og aller helst styrke de 
kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets byer og tettsteder.  

7. I den grad den faktiske gjennomføringen av Ekspertutvalgets forslag fører til at 
balansen i fordelingen av oppgaver i det nye fylkesmannsembetet og den nye 
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fylkeskommunen i innlandet endres, forutsettes det at KMD pålegger en ny 
gjennomgang av den vedtatte i oppgavefordelingen. 

8. Vedtaket oversendes KMD som Øyer kommunes høringsuttalelse. 
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