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Møte i  Kommunestyret den 31.10.2019 - Sak: 113/19 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende endringsforslag for Øyer SP og Øyer SV: 
SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: POLITISK REGLEMENTSHEFTE 
 

 Punkt 4 i reglementshefte (s. 9): 
Faste utvalg med antall medlemmer, rådsorganer endres slik (Store bokstaver): 
Prinsippet om gjennomgående representasjon gjelder, dette innebærer at det er 
medlemmer i kommunestyret som i HOVEDSAK fyller funksjonene i andre kommunale 
organ, med unntak av medvirkningsorganene, rådgivende organer og kontrollutvalget.  

 
 Punkt 17 i reglementshefte endres til (s. 27):  

Valg og sammensetning 
Planutvalget velges FORTRINNSVIS blant medlemmer i kommunestyret, men 
varamedlemmer kan også velges. 
 

 Punkt 18 om tjenesteutvalg endres tilsvarende (s. 28). 
Valg og sammensetning 
De faste medlemmene velges FORTRINNSVIS blant kommunestyrets faste 
medlemmer. 

 
 Nytt avsnitt under punkt 6.13 Møtebok, protokoller (s. 15) 

Protokolltilførsel  
En representant eller et mindretall kan kreve at det i møteprotokollen tas inn en kort 
begrunnelse for egen stemmegivning. Dersom en er grunnleggende uenig med noe 
som er vedtatt, eller med måten man har gått fram på i en sak, kan en representant 
eller mindretall be om en protokolltilførsel. Protokolltilførsler skal signaliseres i det 
aktuelle møtet og reflektere de argumentene som benyttes.  Protokolltilførselene bør 
være korte og poengterte og skal leveres skriftlig. En slik protokolltilførsel kan bare 
nektes dersom det foreligger særlige hensyn, for eksempel hvis protokolltilførselen 
har en sjikanerende form eller er unødig omfattende. Protokolltilførselen må 
fremsettes skriftlig. 

 
Argumentasjon 
Først vil vi be om at de endringen som ble vedtatt i kommunestyremøtet 24.10 tas inn. 
Dette gjelder kontrollutvalget, hvor følgende vedtatt (s. 38):  
Kontrollutvalget har fem medlemmer med varamedlemmer, hvorav en velges blant 
kommunestyrets medlemmer. 
 
Som en konsekvens av at vi nå har redusert antall kommunestyremedlemmer og samtidig er i 
ferd med å etablere et ekstra utvalg så blir det utfordringer for spesielt mindre partier å bekle 
verv. Hvis vi ikke lemper litt på det reglementet som nå foreligger, så lager vi en hindring og 
begrenser dermed demokratiet. Det må være målet å benytte personer som har interesse og 
lyst til å være med og ikke bruke andre personer ubegrenset. Med tanke på rekruttering så 
skal det være mulig…………….. 

https://www.oyer.kommune.no/ato/esaoff/document/saksutvalg-for-politisk-organisering-mm-politisk-reglementshefte.409662.166af480b2.pdf
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-Den nye kommuneloven har en bredere definisjon av folkevalgte og den har en intensjon om 
å inkludere innbyggere i en større grad. 
-Vi vil også være er klare på at opposisjonen også har anledning til å gjøre endringer som 
resultat av en eventuell endring i reglementet. 
 
-Loven stiller ikke krav til at man må være fast medlem av kommunestyret for å være medlem 
i planutvalget.  
 
Avstemming: 
 
Endringsforslaget til pkt 4 side 9 ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 
AP og 2 H). 
Endringsforslaget til pkt 17 side 27 ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer 
(7 AP og 2 H). 
Endringsforslaget til pkt 18 side 28 ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer 
(7 AP og 2 H). 
Endringsforslaget til pkt 6.13 Møtebok, protokoll side 15 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak i møte 24.10.2019, sak 122/19 med vedtatte endringer ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
1. Kommunestyret vedtar reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 

2023 Øyer kommune.  
2. Kommunestyret slutter seg til saksutvalgets innspill om at både Plan- og miljøutvalget og 

Tjenesteutvalget evalueres etter to års funksjonstid, dvs innen utgangen av 2021. 
3. Kontrollutvalget har fem medlemmer med varamedlemmer, hvorav en velges blant 

kommunestyrets medlemmer. 
4. Ordfører gis fullmakt til å innarbeide redaksjonelle endringer i forbindelse med 

kontrollutvalget. 
5. Følgende tilleggsendringer i reglementsheftet ble vedtatt: 

 Punkt 4 i reglementshefte (s. 9): 
Faste utvalg med antall medlemmer, rådsorganer endres slik (Store bokstaver): 
Prinsippet om gjennomgående representasjon gjelder, dette innebærer at det er 
medlemmer i kommunestyret som i HOVEDSAK fyller funksjonene i andre kommunale 
organ, med unntak av medvirkningsorganene, rådgivende organer og kontrollutvalget.  

 
 Punkt 17 i reglementshefte endres til (s. 27):  

Valg og sammensetning 
Planutvalget velges FORTRINNSVIS blant medlemmer i kommunestyret, men 
varamedlemmer kan også velges. 
 

 Punkt 18 om tjenesteutvalg endres tilsvarende (s. 28). 
Valg og sammensetning 
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De faste medlemmene velges FORTRINNSVIS blant kommunestyrets faste 
medlemmer. 

 
 Nytt avsnitt under punkt 6.13 Møtebok, protokoller (s. 15) 

Protokolltilførsel  
En representant eller et mindretall kan kreve at det i møteprotokollen tas inn en kort 
begrunnelse for egen stemmegivning. Dersom en er grunnleggende uenig med noe 
som er vedtatt, eller med måten man har gått fram på i en sak, kan en representant 
eller mindretall be om en protokolltilførsel. Protokolltilførsler skal signaliseres i det 
aktuelle møtet og reflektere de argumentene som benyttes.  Protokolltilførselene bør 
være korte og poengterte og skal leveres skriftlig. En slik protokolltilførsel kan bare 
nektes dersom det foreligger særlige hensyn, for eksempel hvis protokolltilførselen 
har en sjikanerende form eller er unødig omfattende. Protokolltilførselen må 
fremsettes skriftlig. 

 


