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Ordføreren fremmet følgende alternative forslag: 
«Kommunestyret støtter ikke departementets forslag til gjennomføring av fylkestingsvalget 
og kommunevalget i de sammenslåtte enhetene i 2019.  
Øyer kommunestyret mener at det ved valget i 2019 skal benyttes de to opprinnelige 

valgdistriktene/ fylkene ved valget til første felles fylkesting. To valgdistrikter vil gjelde ved 

Stortingsvalget i 2021.  

Ved å opprettholde fylkene som valgdistriktene forventes det at dette bedre sikrer bredden i 
sammensetningen av det første felles fylkestinget. Fordeling av antall mandater til felles 
fylkesting mellom de to valgdistriktene, fordeles etter folketall». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Høringsfristen er satt til onsdag 14.02.2018. I henhold til kommunelovens § 13 Utvidet 
myndighet i haste-saker: 

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller 

fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å 

treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at 

vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende 

organ i dettes neste møte. 

 
Vedtak i Formannskapet: 

Vedtak: 
Kommunestyret støtter ikke departementets forslag til gjennomføring av fylkestingsvalget og 
kommunevalget i de sammenslåtte enhetene i 2019.  
Øyer kommunestyret mener at det ved valget i 2019 skal benyttes de to opprinnelige 

valgdistriktene/ fylkene ved valget til første felles fylkesting. To valgdistrikter vil gjelde ved 

Stortingsvalget i 2021.  

Ved å opprettholde fylkene som valgdistriktene forventes det at dette bedre sikrer bredden i 
sammensetningen av det første felles fylkestinget. Fordeling av antall mandater til felles 
fylkesting mellom de to valgdistriktene, fordeles etter folketall. 
 
Hastevedtak foretatt  i henhold til kommuneloven § 13. Høringssvar sendes på regjeringen.no 
14.02.2018 og refereres i kommunestyret 22.03.2018. 
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