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Møte i  Formannskapet den 02.04.2020 - Sak: 28/20 
 
 
Øyer AP og Øyer H fremmet følgende forslag:  
«I sak utenfor dagsorden i forrige møte 24.3.2020 ble Formannskapet invitert til å drøfte 
Planstrategien. Det ble et flertallsvedtak for å utsette drøfting av planstrategien til juni, på 
grunn av den spesielle situasjonen som er i samfunnet med koronasmitte. Vi mente og mener 
fortsatt at arbeidet i denne krisefasen er krevende for kommunen og at det er riktig å utsette 
saker som ikke haster. Vi merker oss at saken en uke senere fremmes som vedtakssak, uten 
at vedtaket i saken en uke før er nevnt i saksfremlegget.  

I fremdriftsplan fra saksfremlegget fremmes det et forslag om at arbeidet med 
Planstrategien skal starte opp og det legges opp til et svært ambisiøst opplegg som 
skal ende med vedtak i september 2020. I den tilstand hele samfunnet befinner seg i 
nå, foreslår Øyer AP og Øyer Høyre at følgende endringer innarbeides i 
fremdriftsplan:  

1. Beslutning av kunnskapsgrunnlaget foretas i mai eller juni 2020 i et samla 
kommunestyre.  

2. Vedtak av planstrategi forskyves til november 2020».  

 

Øyer SP og Øyer SV fremmet følgende forslag til nye punkter i vedtaket: 
«Vi ønsker en bred involvering og medvirkning i Planstrategi-prosessen. Kommunal 
planstrategi er et svært viktig dokument, og det viktig å sikre god og bred involvering i 
kommunen.  Både kommunestyret, næringslivet i kommunen, ungdommen vår, eldre og våre 
nye landsmenn bør være med. Tatt i betraktning situasjonen vi nå er i kan dette bli 
utfordrende og vi ønsker å sikre dette. 
 

- Kommunestyret vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med 
framdriftsplanen. Kommunestyret justerer framdriftsplan med sluttbehandling i 
kommunestyrets møte i desember. 

- Kunnskapsgrunnlag: Planstrategien skal bære preg av å tenke på tvers av fag og 
helhetlig. Med tanke på dagens situasjon så vil også samfunnssikkerhet være mer 
aktuelt. Kunnskapsgrunnlaget skal gi et bredt bilde av Øyersamfunnet og FN`s 
bærekraftmål skal legges til grunn for arbeidet.  

- Kommunestyret skal ha utkast til kunnskapsgrunnlag forelagt i mai-møtet som 
grunnlag for videre arbeid med planstrategien. 

- Kommunestyret ber om at fremdriftsplanen revideres i tråd med bred involvering og 
endret dato for sluttbehandling.  Ny fremdriftsplan legges frem for vedtak i 
formannskapsmøtet den 21.04.20».   

 
Møtet hevet for møte mellom forslagsstillerne med mål om å komme fram til et omforent 
forslag mellom posisjon og opposisjon.  
 
Møtet satt. 
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Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende omforente forslag til nye punkter i vedtaket: 
«Vi ønsker en bred involvering og medvirkning i Planstrategi-prosessen. Kommunal 
planstrategi er et svært viktig dokument, og det viktig å sikre god og bred involvering i 
kommunen.  Både kommunestyret, næringslivet i kommunen, ungdommen vår, eldre og våre 
nye landsmenn bør være med. Tatt i betraktning situasjonen vi nå er i kan dette bli 
utfordrende og vi ønsker å sikre dette. 
  

 Kommunestyret vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med 
framdriftsplanen. Kommunestyret justerer framdriftsplan med sluttbehandling i 
kommunestyrets møte i desember. 

 Kunnskapsgrunnlag: Planstrategien skal bære preg av å tenke på tvers av fag og 
helhetlig. Med tanke på dagens situasjon så vil også samfunnssikkerhet være mer 
aktuelt. Kunnskapsgrunnlaget skal gi et bredt bilde av Øyersamfunnet og FN`s 
bærekraftmål skal legges til grunn for arbeidet. Hele Kommunestyret skal delta i 
forbindelse med utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget. 

 Kommunestyret skal ha utkast til kunnskapsgrunnlag forelagt i mai-møtet som 
grunnlag for videre arbeid med planstrategien. 

 Kommunestyret ber om at fremdriftsplanen revideres i tråd bred involvering og 
endret dato for sluttbehandling.  Ny fremdriftsplan legges frem for vedtak i 
formannskapsmøte den 21.04.20».  

 
Omforent forslag til nye punkter i vedtaket ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Kommunestyret i Øyer vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med forslag til 
framdriftsplan. Kommunestyret vedtar videre forslaget til organisering, med kommunestyret 
som prosjekteier, formannskapet som styringsgruppe, samt ei administrativ arbeidsgruppe.  
 
Vi ønsker en bred involvering og medvirkning i Planstrategi-prosessen. Kommunal 
planstrategi er et svært viktig dokument, og det viktig å sikre god og bred involvering i 
kommunen.  Både kommunestyret, næringslivet i kommunen, ungdommen vår, eldre og våre 
nye landsmenn bør være med. Tatt i betraktning situasjonen vi nå er i kan dette bli 
utfordrende og vi ønsker å sikre dette. 
  

 Kommunestyret vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med 
framdriftsplanen. Kommunestyret justerer framdriftsplan med sluttbehandling i 
kommunestyrets møte i desember. 

 Kunnskapsgrunnlag: Planstrategien skal bære preg av å tenke på tvers av fag og 
helhetlig. Med tanke på dagens situasjon så vil også samfunnssikkerhet være mer 
aktuelt. Kunnskapsgrunnlaget skal gi et bredt bilde av Øyersamfunnet og FN`s 
bærekraftmål skal legges til grunn for arbeidet. Hele Kommunestyret skal delta i 
forbindelse med utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget. 

 Kommunestyret skal ha utkast til kunnskapsgrunnlag forelagt i mai-møtet som 
grunnlag for videre arbeid med planstrategien. 
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 Kommunestyret ber om at fremdriftsplanen revideres i tråd med bred involvering og 
endret dato for sluttbehandling.  Ny fremdriftsplan legges frem for vedtak i 
formannskapsmøte den 21.04.20».  
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