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NY STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE GAUSDAL, 
LILLEHAMMER OG ØYER  
 
 
Vedlegg: 
1. Strategi for interkommunalt samarbeid, vedtatt i de tre kommunestyrene 28. mars 2019 
2. Arbeidsgruppens forslag til handlingsplan for 2019 og 2020  
3. Arbeidsgruppens forslag til felles møteplasser i neste kommunestyreperiode 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Innkalling og referat fra de fire møtene i arbeidsgruppen.  
 
Sammendrag: 
Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer 
ble vedtatt i kommunestyrene 28. mars 2019. Det ble også vedtatt at det med grunnlag i 
strategien skal utarbeides et forslag til handlingsplan for 2019/2020 og 3 år framover. 
Handlingsplanen skal rulleres årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Det 
ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til handlingsplan.  

Saksutredning: 
Ny strategi for interkommunalt samarbeid inneholder:   

- Visjon og verdier  
- Hovedmål og delmål  
- Strategier  

Med grunnlag i strategien skal det utarbeides et forslag til handlingsplan for 2019/2020 og 3 
år framover. Kommunestyrene vedtok å sette ned følgende arbeidsgruppe for å arbeide 
med handlingsplanen: 

 
- Øyer kommune:   Brit K Lundgård, Mari Botterud og Marthe Lang-Ree 
- Lillehammer kommune:  Ingunn Trosholmen, Ole Rolstad og Terje Kongsrud  
- Gausdal kommune:  Hans Høistad, Anette Musdalslien og Olav Olstad 
- I tillegg: rådmannen fra hver av kommunene deltar i arbeidsgruppen.  

 
Arbeidsgruppen har hatt 4 møter. Kommunestyrene er underveis orientert om framdriften 
i saken. Arbeidsgruppen legger med dette fram: 

 forslag til handlingsplan for 2019 og 2020 (vedlegg 2)  
 forslag til felles møteplasser i neste kommunestyreperiode (vedlegg 3) 

 



Vurdering: 
Rådmannen legger fram arbeidsgruppens forslag til innstilling:  

1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. 
Handlingsplanen vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse.  
Revidert handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i 
forbindelse med rullering av handlingsplanen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. 

Handlingsplanen vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. 
Revidert handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i 
forbindelse med rullering av handlingsplanen. 

 
Ådne Bakke  
Rådmann


