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Sammendrag:
Kommunestyret skal velge kommunens representanter og personlige vararepresentanter til
Gudbrandsdalstinget for perioden 2019 – 2023.
Saksutredning:
Bakgrunn
Kommunestyret fattet i K-sak 7/18, møte 25.01.2018 følgende enstemmige vedtak:
Kommunestyret i Øyer slutter seg til vurderinger og forslag slik de framgår av saken:
1. Igangsetting av arbeidet med en Gudbrandsdalspraksis under fire hovedoverskrifter:
medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, planlegging og åpne dører, og med følgende tre
tiltak:
a) Samarbeid med de øvrige kommunene og fylkeskommunen i arbeidet med
planstrategi for neste kommunestyreperiode.
b) Arbeide for å opprette en kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for hele
regionen.
c) Opprette/vurdere oppretting av kommunale råd for deltidsinnbyggere, senest innen
konstituering av nytt kommunestyre.
2. Etablere Gudbrandsdalsting med mandat slik det framgår av saken og følgende modell:
a) Gudbrandsdalsting/Gudbrandsdalsmøte – samling av 2 – 3 representanter fra hvert
formannskap og fylkesutvalget
b) Gudbrandsdalsting/Ordførermøte – kommunenes ordførere og fylkesordfører –
minst en gang i året
3. I videre arbeid med samfunnsutvikling/Gudbrandsdalspraksis bidra aktivt til utvikling der
regionen har opplagte fortrinn og potensiale, så som forskning, utdanning og formidling
for utvikling av fjellsamfunn.
4. Regionrådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen
anmodes om å bidra med tilskudd til videre arbeid i 2018, i påvente av mer permanente
løsninger.

Gudbrandsdalstingets arbeidsutvalg har besluttet at det innkalles to politikere fra hver
kommune til Gudbrandsdalstinget, ordfører og en representant fra opposisjonen.
Når det gjelder punkt 1 c) i vedtaket i K-sak 7/18 har avtroppende kommunestyre i Øyer
som et alternativ innført en ordning med to faste dialogmøter med lederne i vel/hytteforeningene pr år. Fra kommunen deltar ordfører, en representant fra opposisjonen
og rådmannen. Denne løsningen ligger som forslag til nytt kommunestyre i K-sak 108/19.

Rådmannens forslag til innstilling:
Kommunestyret velger følgende representanter og vararepresentanter til
Gudbrandsdalstinget 2019 – 2023:
Representanter:
1.Ordfører Jon Halvor Midtmageli
2………………………………………………….
Ådne Bakke
Rådmann

Personlige vararepresentanter:
Varaordfører
……………………………………………………
Laila Odden

