
 

Adresse: Telefon:  E-post:  
Postboks 4 
2637 Øyer 

61268100                             postmottak@oyer.
kommune.no 

 

    
 

Møte i  Kommunestyret den 19.05.2022 - Sak: 59/22 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV) fremmet nytt forslag til vurderingsdel fra Øyer Sp/Øyer SV: 

1.       Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med forebygging, samfunnssikkerhet 
og beredskap. Samtidig skal kommunen ivareta de lovpålagte tjenestene. Med et 
begrenset økonomisk handlingsrom kan det være utfordrende å prioritere 
forebygging og beredskap. De neste årene ser kommunen særlig utfordringer innen 
områdene datakriminalitet, familievold, rus og trafikkovertredelser. Som hytte- og 
reiselivsdestinasjon er det i tillegg økt behov for beredskap i forbindelse med store 
utfartshelger da det er mye folk i området. 
  
På det sivile området bistod lensmannskontoret tidligere med veiledning av 
pårørende i forbindelse med dødsfall og veiledning ved tap/erstatning i forbindelse 
med naturkatastrofer, som for eksempel flom. Det oppleves som om disse oppgavene 
ikke følges opp i like god grad i dag. 
  
Etter at forliksrådene i Øyer, Lillehammer og Gausdal ble omorganisert til ett felles 
forliksråd har arbeidsbelastninger for Øyers medlemmer økt betydelig. Saksmengden 
er stor. Det er lagt opp til to heldagsmøter per måned i tillegg til at det er tidkrevende 
å sette seg godt inn i sakene som skal behandles. Medlemmene får i dag 
møtegodtgjørelse, men ikke erstattet tapt arbeidsfortjeneste. Kommunen frykter på 
sikt for rekruttering av medlemmer til forliksrådet. For å sikre god rekruttering til 
forliksrådet må det skje en ny vurdering av kompensasjon for 
forliksrådsmedlemmene. 
  
2.       Øyer kommune mener dagens tjenestestedsstruktur dekker kommunens behov 
i tilstrekkelig grad og ser ikke behovet for eget lensmannskontor i Øyer. Det er viktig 
at politiet utvikler seg i takt med samfunnsutviklingen og et nytt og mer komplekst 
kriminalitetsbilde. Samtidig ser vi behov for økt bemanning og tilstedeværelse; at 
politiet er synlig i lokalsamfunnet både på dag- og nattestid. 
 
3. Kommunen jobber kontinuerlig med å yte gode tjenester til innbyggerne på en 
rekke lovpålagte områder. Samtidig ser vi at politiets fravær eller responstid i 
forbindelse med ulykker og andre uforutsette hendelser stiller nye krav til det 
kommunale tjenestetilbudet. Interkommunale og regionale samarbeidsarenaer er et 
viktig bidrag til gode tjenester og trygghet for innbyggerne, men det er viktig for 
kommunen å understreke at det i dag er politiet som har hovedansvar for å sikkerhet i 
samfunnet. Dersom kommunene må overta noen av disse oppgavene er det viktig 
med en gjennomgang av strukturen og at det følger med tilstrekkelig ressurser til å 
løse disse oppgavene. 
  
For å bygge tillit mellom politi og innbyggere, særlig overfor ungdom, er det viktig 
med uformell tilstedeværelse fra politiets side, samt samarbeid med og 
tilstedeværelse på lag og foreningers arrangementer. 
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4. Øyer kommune mener det viktig at det jobbes med å styrke og utvikle alle kanaler 
politiet bruker i sitt arbeid. Det er avgjørende at politiet er til stede fysisk for å 
forebygge, på arrangementer i kommunen og på nettet. Det er svært viktig at politiet 
følger med på teknologiutviklingen og helst ligger i forkant på dette området. 
Tjenestested er mindre viktig, men kommunen mener at terskelen for fysisk kontakt 
og møte med politiet for veiledning har blitt altfor høy og at det må jobbes med å 
bedre dette. 

 

5. Øyer kommune anser det ikke som nødvendig med et nytt tjenestested i 
kommunen. Å opprette flere tjenestesteder uten å øke ressursinnsatsen 
forholdsmessig kan bidra til å svekke politiets arbeid med nye typer kriminalitet og et 
mer komplekst kriminalitetsbilde. Det er likevel ønskelig med mer synlig 
tilstedeværelse i kommunen, som forebyggende tiltak. 

Avstemming: 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til ny tekst under vurderingsdel i saksfremlegget ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar høringssvar på brev fra JBD av 23.2.22 slik det er utformet i 
saksframleggets vurderingsdel. 
 
 


