Møte i Kommunestyret den 28.11.2019 - Sak: 142/19
Kommunedirektøren fremmet forslag til nytt punkt 3:
«3. Trond Ludvigsen mottar som medlem i plan- og miljøutvalget en fast godtgjøring
tilsvarende 1 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjøring til ordinære
kommunestyremedlemmer for digitale tjenester (telefon og data) og for aviser/tidsskrifter i
forskriftens § 7.2, punktene b og c og forskriftens § 7.3, gjelder tilsvarende for Trond
Ludvigsen».
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag:

«Saken sendes tilbake for ytterligere utreding på bakgrunn av fast godtgjøring for navngitt
person Trond Ludvigsen. Dette kan gjelde også lovpålagte organer som faste medlemmer av
sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker og tilsvarende for klagenemnd medlemmer».
Forslag om nytt tilleggspunkt under § 7.2:
«D) Ledere av utvalg samt formannskapsmedlemmer får i tillegg til Ipad utlånt PC».
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 for SP/SV:
«Kommunestyret ber KD gjennomgå forskrift om godtgjøring og vurdere godtgjørelser på
nytt, og legger dette fram for ny politisk behandling innen utgangen av februar 2020».
Avstemming:
Punkt 1 Forslaget ble enstemmig vedtatt
Punkt 2 Forslaget ble enstemmig vedtatt
Nytt punkt 3 Forslaget ble enstemmig vedtatt
Brit K Lundgårds forslag 1.ledd falt med 9 stemmer (7 AP, 2 H) mot 12 stemmer (10 SP, 2 SV)
Brit K Lundgårds forslag 2.ledd falt med 9 stemmer (7 AP, 2 H) mot 12 stemmer (10 SP, 2 SV)
SP/SV sitt forslag til nytt punkt 4 ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer
(7 AP, 2 H).
Vedtak i Kommunestyret:
1. Kommunestyret vedtar etter høring forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for
folkevalgte i Øyer kommune. Forskriften trer i kraft fra 31.10.2019 og gjelder for
valgperioden 2019 - 2023.
2. Kommunestyret tar til etterretning at ordfører for valgperioden 2015 – 2019 er innmeldt i
den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.
3. Trond Ludvigsen mottar som medlem i plan- og miljøutvalget en fast godtgjøring
tilsvarende 1 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjøring til ordinære
kommunestyremedlemmer for digitale tjenester (telefon og data) og for
aviser/tidsskrifter i forskriftens § 7.2, punktene b og c og forskriftens § 7.3, gjelder
tilsvarende for Trond Ludvigsen.
4. Kommunestyret ber KD gjennomgå forskrift om godtgjøring og vurdere godtgjørelser på
nytt, og legger dette fram for ny politisk behandling innen utgangen av februar 2020.
Adresse:

Telefon:
Dir.tlf: 61101009

Telefaks:

Bankgiro:
2002.07.00050

Postgiro:
0804 5457908

Adresse:

Telefon:
Dir.tlf: 61101009

Telefaks:

Bankgiro:
2002.07.00050

Postgiro:
0804 5457908

