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Møte i  Kommunestyret den 12.12.2019 - Sak: 161/19 
 
Erling Broen (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP/Øyer H: 

1. «Kommunestyrets kveldsmøter avholdes vanligvis kl. 19.00 og avsluttes innen kl. 23.00.  

2. Møter som holdes på dagtid avholdes i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 16.00.   

3. Kommunestyremøte i uke 9 (27.2.2020) flyttes. 

4. Dato for de siste politiske møtene i 2020 settes til torsdag 10.12.2020.» 

Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende tilleggsforslag for Øyer AP/Øyer H:   
«Kommunestyret- samme datoer på kommunestyremøtet som for felles kommunestyret 
med regional kommunestyresamling 
Formannskap- samme datoer som felles formannskapskonferanse i regionalt 
formannskapsmøte». 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP/Øyer SV: 
«Kommunestyrets kveldsmøter avholdes vanligvis fra kl 18.30 og avsluttes innen kl 22.00». 
 
Avstemming: 
Punkt 1: Ved alternativ avstemming mellom AP/H sitt forslag og SP/SV sitt forslag ble SP/SV 
sitt forslag enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: AP/H sitt forslag ble vedtatt med 11 stemmer (7 AP, 2 H, 2 SP) mot 10 stemmer  
(8 SP, 2 SV). 
Punkt 3: AP/H sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4: AP/H sitt forslag falt med 11 stemmer (9 SP, 2 SV) mot 10 stemmer  
(7 AP, 2 H, 1 SP). 
 
AP/H sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte for gruppelederne. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende omforente forslag: 
«Tjenesteutvalgets møter avholdes tirsdager kl 13.00 – 16.00 
Plan- og miljøutvalgets møter avholdes tirsdager kl 13.00 – 16.00 
Formannskapets møter avholdes tirsdager kl 08.30 – 13.00». 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Kommunestyret godkjenner møteplan 2020 – politiske utvalg i Øyer kommune med følgende 
endringer: 

1. Kommunestyrets kveldsmøter avholdes vanligvis kl. 18.30 og avsluttes innen kl. 22.00. 

2. Møter som holdes på dagtid avholdes i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 16.00.   
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3. Kommunestyremøte i uke 9 (27.2.2020) flyttes. 

4. Tjenesteutvalgets møter avholdes tirsdager kl 13.00 – 16.00. 

    Plan-og miljøutvalgets møter avholdes tirsdager kl 13.00 – 16.00. 

    Formannskapets møter avholdes tirsdager kl 08.30 – 13.00. 

5. Kommunestyret- samme datoer på kommunestyremøtet som for felles kommunestyret 
med regional kommunestyresamling. 

Formannskap- samme datoer som felles formannskapskonferanse i regionalt 

formannskapsmøte. 


