Møte i Formannskapet den 18.01.2022 - Sak: 8/22
Ordfører Jon Halvor Midtmageli stilte spørsmål om sin habilitet. Han har permisjon fra sin
stilling som seksjonssjef i Innlandet fylkeskommune, og hans sjef er saksbehandler i høringen
fra Innlandet fylkeskommune. Varaordfører Nisveta Tiro tiltrådte. Ordfører Jon Halvor
Midtmageli fratrådte. På bakgrunn av kommunedirektørens vurdering fremmet varaordfører
forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli erklæres som inhabil i henhold til
forvaltningsloven § 6, 2.ledd; Utfallet i saken om en eventuell oppløsning av Innlandet vil få
direkte betydning for ordfører med hensyn til arbeidssted. Det kan også være sannsynlig at
det vil medføre en endring i hans stillings faglige innhold. Dette kvalifiserer til en endring som
han vil merke i spesielt stor grad. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 6
medlemmer i formannskapet. Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte som varamedlem.
Marthe Lang-Ree (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som politisk rådgiver for Sp-gruppa i
fylkestinget. Marthe Lang-Ree fratrådte. På bakgrunn av kommunedirektørens vurdering
fremmet varaordfører forslag om at Marthe Lang-Ree erklæres habil i henhold til
forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 5
medlemmer i formannskapet. Marthe Lang-Ree tiltrådte.
Stein Plukkerud (SP): Forslag til vedtak fra Øyer Sp/Øyer SV:
1. Det forventes at fylkestinget forholder seg til resultatet av den rådgivende
folkeavstemmingen og følger flertallet.
2. Kommunestyret ønsker å gi en klar tilbakemelding på at en digital folkeavstemning
ekskluderer svært mange. Trolig spesielt mange eldre som ikke innehar kompetanse
på dette området. Vi anser at dette er en diskriminerende ordning og ikke normale
demokratiske spilleregler. Øyer kommune skal derfor legge til rette for at alle
stemmeberettigede i kommunen skal få stemt.
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer Sp/Øyer SV sitt
forslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 SV) mot 3 stemmer (2
Ap, 1 H).
Vedtak i Formannskapet:
Formannskapets innstilling:
1. Det forventes at fylkestinget forholder seg til resultatet av den rådgivende
folkeavstemmingen og følger flertallet.
2. Kommunestyret ønsker å gi en klar tilbakemelding på at en digital folkeavstemning
ekskluderer svært mange. Trolig spesielt mange eldre som ikke innehar kompetanse
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på dette området. Vi anser at dette er en diskriminerende ordning og ikke normale
demokratiske spilleregler. Øyer kommune skal derfor legge til rette for at alle
stemmeberettigede i kommunen skal få stemt.
Ordfører Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. Varaordfører Nisveta Tiro fratrådte.
Marthe Lang-Ree fratrådte.
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