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Møte i  Kommunestyret den 27.01.2022 - Sak: 7/22 
 
Habilitetsspørsmål: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli stilte spørsmål om sin habilitet. Han har permisjon fra sin 
stilling som seksjonssjef i Innlandet fylkeskommune, og hans sjef er saksbehandler i høringen 
fra Innlandet fylkeskommune. Varaordfører Nisveta Tiro tiltrådte. Ordfører Jon Halvor 
Midtmageli fratrådte. På bakgrunn av kommunedirektørens vurdering fremmet varaordfører 
forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli erklæres som inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd; Utfallet i saken om en eventuell oppløsning av Innlandet vil få 
direkte betydning for ordfører med hensyn til arbeidssted. Det kan også være sannsynlig at 
det vil medføre en endring i hans stillings faglige innhold. Dette kvalifiserer til en endring som 
han vil merke i spesielt stor grad. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som politisk rådgiver for Sp-gruppa i 
fylkestinget. Marthe Lang-Ree fratrådte. På bakgrunn av kommunedirektørens vurdering 
fremmet varaordfører forslag om at Marthe Lang-Ree erklæres habil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Marthe Lang-
Ree tiltrådte. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak fra deler av posisjonen: 
Høring: Eventuell oppdeling av Innlandet fylkeskommune – Høringssvar fra Øyer kommune 
Etter Øyer kommunestyre sin mening bør fylkestinget, som et folkevalgt organ,  
respektere utfallet av en folkeavstemning. En høring blant kommunene framstår derfor som  
unødvendig all den tid kommunestyrerepresentantene skal representere folk i sine 
kommuner, folk som nå får mulighet til å direkte si sin mening gjennom folkeavstemningen.  
 
Med dette prinsipielle standpunktet avklart vil likevel Øyer kommunestyre bemerke  
det følgende:  
 
- Øyer kommune ser med bekymring på at den geografisk store enheten Innlandet  
fører til et økt sentraliseringspress hvor områdene rundt Mjøsa vil vokse på bekostning  
av andre regioner i Hedmark og Oppland. Store enheter fører til sentralisering av makt, 
tjenester og folk. Sentralisering vil ramme utkantkommuner, og er en lite fremtidsrettet måte 
å organisere seg på. Dette bekreftes av fylkeskommunedirektøren i sitt høringsnotat at flere 
avdelinger har fått tilbakemelding om at deres samarbeidspartnere opplever Innlandet 
fylkeskommune som mer fjern enn Hedmark og Oppland var og at det er krevende å følge 
opp 46 kommuner på ledelsesnivå. 
 
- Kommunestyret ser utfordringene med at det skal brukes penger på å gjenopprette en  
fylkesstruktur som ble endret for kun to år siden. Kostnaden ved å slå sammen har blitt  
estimert til ca. 90 millioner kroner, men av dette er ca. 45 millioner knyttet til IKT  
oppgraderinger som fylkeskommunen(e) vil nyte godt av uavhengig av fylkesstruktur.  
Kostnadene ved oppløsning er estimert til å være noe av det samme som ved  
sammenslåingen, altså 45 millioner kroner. En engangsutgift på 45 millioner er en  
liten pris å betale dersom flertallet mener man er tjent med en mer desentralisert  
fylkesstruktur. En framtidig mulig sentralisering i Innlandet vil koste oss dyrere.  
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Innlandet fylkeskommune har et budsjett på 7 milliarder og regjeringen har varslet at  
de vil dekke oppløsningskostnadene. Kommunestyret mener de tungtveiende  
hensynene som tilsier oppløsning forsvarer engangskostnaden.  
 
- Nærhet mellom folk og folkevalgte er avgjørende for å sikre gode løsninger på  
utfordringer og behov folk møter i hverdagene sine. En fylkeskommune som blir for  
fjern, og hvor de folkevalgte må ta stilling til saker i et for stort geografisk område vil  
føre til dårlige avgjørelser og en svekket tillit til de demokratiske folkevalgte organene  
våre. Fylkeskommuner som er nærmere folk og hvor de folkevalgte har mulighet til å  
ha relativt god oversikt over utfordringene de ulike regionene har, er et gode. Det er  
ikke tilfellet i Innlandet i dag.  
 
- Innlandet var en uønsket konstruksjon. Begge de tidligere fylkestingene i Hedmark og  
Oppland stemte mot sammenslåing, men den forrige regjeringen valgte å slå sammen  
fylkene med tvang. Det er en uheldig utvikling dersom staten i stadig større grad skal  
trosse folkets representanters mening og tvangsgjennomføre strukturreformer uten  
demokratisk forankring, uten at det legges opp til muligheter for endringer. Det er  
derfor et gledelig demokratisk signal den nye regjeringen sender ved å åpne for en  
tilbakeføring til den tidligere strukturen.  
 
 
Øyer kommunestyre mener på bakgrunn av høringssvaret at alternativet med to 
fylkeskommuner er til det beste for alle innbyggere og ønsker å reetablere Hedmark og 
Oppland fylkeskommune. Samtidig vil vi uansett oppfordre fylkestinget til å respektere 
flertallet i den forestående folkeavstemningen. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV) fremmet følgende forslag til vedtak fra Øyer SV:  
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurdering og konklusjon, og anbefaler at 
Innlandet fylkeskommune ikke setter i gang en prosess med søknad om oppdeling av 
Innlandet fylkeskommune. 
 
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak fra Øyer SV:  
Punkt 2: Øyer kommunestyre vil uansett oppfordre fylkestinget til å respektere flertallet i den 
forestående folkeavstemningen. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling falt med 2 stemmer (2 Ap - Hilde M Strangstadstuen, Rune Moen) 
mot 18 stemmer (9 Sp, 2 SV, 2 H, 5 Ap – Brit K Lundgård, Lisa Kramprud, Inger Synnøve Bratt, 
Erling Broen, Arne Skogli). 
 
Alternativ avstemming mellom Øyer Sp sitt forslag og Øyer SV sitt forslag punkt 1 og punkt 2: 
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Øyer Sp 10 stemmer (6 Sp – Laila J Skåden, Marthe Lang-Ree, Anne B Lie, Svein Løken, Ingrid 
Olaug Mork, Lars Høvren, 4 Ap – Brit K Lundgård, Inger Synnøve Bratt, Arne Skogli, Hilde M 
Strangstadstuen). 
Øyer SV 10 stemmer (3 Sp – Mona S Svegården, Randi Ø Sagheim, Steinar Grimsrud, 3 Ap – 
Lisa Kramprud, Erling Broen, Rune Moen, 2 H – Roar Øien, Anne Aronsveen, 2 SV – Nisveta 
Tiro, Niklas Aas Skovdahl).  
 
Øyer SV sitt forslag punkt 1 og punkt 2 ble vedtatt med varaordførerens dobbeltstemme. 
  
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurdering og konklusjon, og 
anbefaler at Innlandet fylkeskommune ikke setter i gang en prosess med søknad om 
oppdeling av Innlandet fylkeskommune. 

2. Øyer kommunestyre vil uansett oppfordre fylkestinget til å respektere flertallet i den 
forestående folkeavstemningen. 

Ordfører Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. 
 
Hilde M Strangstadstuen fratrådte etter innvilget permisjon. 
 


