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Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Roar Øien Forfall 
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem 
Varamedlem 

Nisveta Tiro 
Ole Hageløkken 

 

Varamedlem Anne Kristine Aronsveen Kl 12.00-13.00 
 
 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Leder for økonomi Anne H. Jorde og controller Knut Arne Kårsten møtte under sak 76/18, 
77/18, 88/18, 78/18, 79/18, 86/18 og 87/18. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Sakslista 
Ordføreren orienterte om endringene i rekkefølgen på sakslista på grunn av at saker ble 
ettersendt. 
 
På bakgrunn av varslet inhabilitet i sak 78/18 og sak 81/18 fremmet ordføreren forslag om at 
de to sakene behandles mellom kl 12.00 og 13.00. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Protokollen fra formannskapsmøtet 21.08.2018 ble godkjent uten merknader i 
formannskapet 30.08.2018. 
 
Orienteringssaker: 
Mjøsbysamarbeidet 
Gudbrandsdalsting 1. og 2.november 
Oppsummering barnevernsløftet 
Statusrapport Sølvskottberget 
Generalforsamling Hafjell Nasjonalanlegg AS 
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Oppfordring fra ordfører i Lillehammer kommune Espen Johnsen om å foreslå kandidater til 
Årets ildsjel. 
Skal en oversikt over delegerte vedtak forelegges formannskapet? Ordfører tar opp igjen 
saken i neste formannskapsmøte. 
 
Drøftingssaker: 
Gjødselkum Tretten: Luktproblemene har vært ille i sommer og dette har vart i lang tid over 
flere år. Hva kan vi gjøre for å bedre forholdene? 
Arne Finn Brekke (AP) stilte spørsmål om sin habilitet som nabo. Arne Finn Brekke fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Arne Finn Brekke fratrådte under drøftingen av saken. 
 
Sykehuset  Innlandet HF – varsler om innsparinger og dårlig økonomi- sykere og sykere 
pasienter overføres til kommunene – med den konsekvens at vi får stadig tyngre 
pleieoppgaver og budsjettene våre sprekker. Hva kan vi gjøre? 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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76/18   
ØKONOMIRAPPORTERING PER 2. KVARTAL 2018   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer: 

 

Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-
reduksjon/ 

Inntektsøknin
g 

Utgiftsøknin
g /Inntekts-
reduksjon 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

3100 
Oppvekst 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt bemann-
ing 

barnehage 

  850 

13700 Kjøp 
fra andre 

4200 Familie-
tjenesten 

2547 
Funksjons-
hemmede 

Ressurskrev-
ende brukere 

  2 000 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

4440 
Bofellesskap 
og 
Miljøtjeneste
n 

2542 Pleie, 
omsorg, hjelp 
hjemmeboend
e  

Ressurskreve
nde brukere 

  1 000 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg.) 

4450 Helse 
og 
forebyggend
e tjeneste 

2411 
Legetjeneste 

Styrking 
fastlege-

tjenesten 

  1 000 

13501 Kjøp 
fra interkom-
munalt sam-
arbeid 

2000 
Fellesutgifter 

1201 
Administrativ 
ledelse 

Personvern-
ombud 

  145 

15100 
Avdrag 

9000 Skatt og 
finans 

8702 Lån Minimums-
avdrag 

  180 

14900 Reser-
verte 
bevilgninger 

2000 
Fellesutgifter 

1809 Diverse 
fellesutgifter 

Midler avsatt 
til lønns- og 

prisvekst 

1 400   

18000 
Ramme-
tilskudd 

9000 Skatt og 
finans 

8401 Statlige 
rammetilskudd  

Økt ramme-
tilskudd 

300   

18700 Skatt 
på inntekt og 
formue 

9000 Skatt og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
skatteanslag 

3 000   

16500 Annet 
avg.pliktig 

2010 
Tiltaksarbeid 

3210 
Konsesjonskraf

Økte 
inntekter 

475   
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salg t konsesjons-
kraft 

        5 175 5 175 

 
3. Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjett 2018 til VA-prosjekt 

006134 Høydebasseng Romsås-Winge på 0,6 mill kr. Økt bevilgning finansieres ved 
lån til selvkostområde. Kommunestyret godkjenner økt låneopptak på 0,6 mill kr og 
økte kapitalkostnader i selvkostregnskapet til dekning av kalkulatoriske renter og 
avskrivninger. 
 

Behandling: 
Leder for økonomi Anne H. Jorde svarte på spørsmål. 
 
Vedlegg rettes før behandling i kommunestyret. 
 
Formannskapet etterspurte en nærmere forklaring på oppfølgingen av 
Kommunestyrevedtak 24.05.2018, K-sak 36/18 pkt 2: 
Kommunestyret vedtar at budsjettjusteringene utsettes til juni, etter en nærmere tallfestet 
kartlegging av behov i sektorene. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer: 

 

Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-
reduksjon/ 

Inntektsøknin
g 

Utgiftsøknin
g /Inntekts-
reduksjon 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

3100 
Oppvekst 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt bemann-
ing 

barnehage 

  850 

13700 Kjøp 
fra andre 

4200 Familie-
tjenesten 

2547 
Funksjons-
hemmede 

Ressurskrev-
ende brukere 

  2 000 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

4440 
Bofellesskap 
og 
Miljøtjeneste
n 

2542 Pleie, 
omsorg, hjelp 
hjemmeboend
e  

Ressurskreve
nde brukere 

  1 000 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg.) 

4450 Helse 
og 
forebyggend
e tjeneste 

2411 
Legetjeneste 

Styrking 
fastlege-

tjenesten 

  1 000 

13501 Kjøp 2000 1201 Personvern-   145 



 

  

 Side 7 av 17 

fra interkom-
munalt sam-
arbeid 

Fellesutgifter Administrativ 
ledelse 

ombud 

15100 
Avdrag 

9000 Skatt og 
finans 

8702 Lån Minimums-
avdrag 

  180 

14900 Reser-
verte 
bevilgninger 

2000 
Fellesutgifter 

1809 Diverse 
fellesutgifter 

Midler avsatt 
til lønns- og 

prisvekst 

1 400   

18000 
Ramme-
tilskudd 

9000 Skatt og 
finans 

8401 Statlige 
rammetilskudd  

Økt ramme-
tilskudd 

300   

18700 Skatt 
på inntekt og 
formue 

9000 Skatt og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
skatteanslag 

3 000   

16500 Annet 
avg.pliktig 
salg 

2010 
Tiltaksarbeid 

3210 
Konsesjonskraf
t 

Økte 
inntekter 

konsesjons-
kraft 

475   

        5 175 5 175 

 
3. Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjett 2018 til VA-prosjekt 

006134 Høydebasseng Romsås-Winge på 0,6 mill kr. Økt bevilgning finansieres ved 
lån til selvkostområde. Kommunestyret godkjenner økt låneopptak på 0,6 mill kr og 
økte kapitalkostnader i selvkostregnskapet til dekning av kalkulatoriske renter og 
avskrivninger. 

 
 
77/18   
REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING ØYER KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Øyer kommune, 
med virkning fra og med 27.9.2018. 
 
Behandling: 
Leder for økonomi Anne H. Jorde svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Øyer kommune, 
med virkning fra og med 27.9.2018. 
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88/18   
BEVILGNINGSSAK: KJØLELAGER ØYER HELSEHUS   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner bruk av ubundet investeringsfond til investeringstiltak utbedr-
ing av kjølelager ved Øyer helsehus. Tiltaket har en kostnadsramme på kr 170 000 inkl. mva. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (H) stilte spørsmål om driften ved Øyer helsehus gikk bra. Ordfører ba om 
å få komme tilbake med svar på spørsmålet til behandlingen i kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner bruk av ubundet investeringsfond til investeringstiltak utbedr-
ing av kjølelager ved Øyer helsehus. Tiltaket har en kostnadsramme på kr 170 000 inkl. mva. 
 
 
78/18   
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: DESTINAJONSUTVIKLING MAST VÅSJØEN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001204 Destinasjonsutvikling 
mast Våsjøen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 863 834, mot 
budsjettramme på kr 450 000. Det vil si en overskridelse på kr 413 834.   
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som leder i Øyer fjellstyre og leder i 
Våsjøen velforening. Arne Finn Brekke fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningslovens §6. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Anne Aronsveen (H) tiltrådte. 
Rådmann Ådne Bakke fratrådte og leder for Økonomi  Anne H Jorde tiltrådte i hans sted. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001204 Destinasjonsutvikling 
mast Våsjøen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 863 834, mot 
budsjettramme på kr 450 000. Det vil si en overskridelse på kr 413 834.   
 
Arne Finn Brekke tiltrådte. Anne Aronsveen fratrådte. 
 
Rådmann Ådne Bakke tiltrådte. 
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79/18   
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: NYE ØYER LEGESENTER   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001208 Nye Øyer legesenter til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 2 515 896, mot 
budsjettramme på kr 2 500 000. Det vil si et totalt merforbruk på kr 15 896.   
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001208 Nye Øyer legesenter til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 2 515 896, mot 
budsjettramme på kr 2 500 000. Det vil si et totalt merforbruk på kr 15 896.   
 
 
86/18   
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG GRANRUDVEGEN, 
BAKKEVEGEN – KORSEN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001157 Gang- og sykkelveg i 
Granrudvegen mellom Bakkevegen og Korsen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte 
utgifter på totalt 2,54 mill kr, mot budsjettramme på 2,6 mill kr. Det vil si et mindreforbruk 
på kr 52.500.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001157 Gang- og sykkelveg i 
Granrudvegen mellom Bakkevegen og Korsen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte 
utgifter på totalt 2,54 mill kr, mot budsjettramme på 2,6 mill kr. Det vil si et mindreforbruk 
på kr 52.500.  
 
 
 
 
 
 
 
87/18   
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SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG NERMOSHÅGÅN, KORSEN 
– NERMO   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001156 Gang- og sykkelveg i 
Nermoshågån mellom Korsen og FV 361 til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter 
på totalt 14,92 mill kr, mot budsjettramme på 14,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 0,52 
mill kr.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001156 Gang- og sykkelveg i 
Nermoshågån mellom Korsen og FV 361 til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter 
på totalt 14,92 mill kr, mot budsjettramme på 14,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 0,52 
mill kr.  
 
 
80/18   
KULTURMINNEPLAN 2018  OPPSTARTSNOTAT FOR TEMAPLAN KULTURMINNER 2019 - 
2023 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune legger oppstartnotat for temaplan for kulturminner i Øyer 2019-2023 ut for 
høring og offentlig ettersyn med 4 ukers innspillsfrist. 
 
Kommunestyret oppnevner en representant til arbeidsgruppen; ………………………….. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag: 
«Øyer kommune utsetter oppstart av utarbeidelse for temaplanen for kulturminner i Øyer 
2019-2023». 
Marthe Lang-Rees forslag falt med 4 stemmer (1 stemme Høyre og 3 stemmer AP) mot 3 
stemmer (2 stemmer SP og 1 stemme SV). 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 4 stemmer (1 stemme Høyre og 3 stemmer AP) mot 3 
stemmer (2 stemmer SP og 1 stemme SV). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune legger oppstartnotat for temaplan for kulturminner i Øyer 2019-2023 ut for 
høring og offentlig ettersyn med 4 ukers innspillsfrist. 
 
Kommunestyret oppnevner en representant til arbeidsgruppen; ………………………….. 
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81/18   
SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS  ØYER 
KOMMUNES ANDEL AV GARANTI FOR FINANSIERING AV VM SØKNAD 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar tilleggsfinansiering i søknadsprosessen mot Alpin VM på inntil  
kr 74.250,-. 
 
Tilsagnet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond øremerket idrettsarrangement. 
 
Behandling: 
Ordfører Brit K. Lundgård (AP) reiste spørsmål om sin habilitet. I den forbindelse stilte hun 
spørsmål til formannskapet om hun kunne orientere om søknadsprosessen. Nisveta Tiro (SV) 
var imot dette og orienteringen ble gitt av rådmann Ådne Bakke. Brit K. Lundgård fratrådte 
og varaordfører Mari Botterud (H) tiltrådte som ordfører. 
Ordføreren fremmet forslag om at Brit K. Lundgård erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningslovens §6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Anne Aronsveen (H) tiltrådte. 
 
Nisveta Tiro (SV) påpekte at det i saksutredningen står garanti , men i innstillingen står det 
tilleggsfinansiering. Enstemmig vedtatt at dette rettes før behandlingen i kommunestyret. 
 
Formannskapet ber om en redegjørelse av Norges skiforbunds evaluering av søknaden i 
kommunestyret. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune vedtar en garanti i søknadsprosessen mot Alpin VM på inntil  
kr 74.250,-. 
 
Tilsagnet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond øremerket idrettsarrangement. 
 
Varaordfører Mari Botterud fratrådte som ordfører. Ordfører Brit K. Lundgård tiltrådte. 
Anne Aronsveen fratrådte. 
 
 
82/18   
EIDSIVA ENERGI AS - INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune beslutter å stemme for den foreslåtte innfrielse av Eidsiva Energi AS sitt 

ansvarlige lån, herunder tilknyttede endringer i Eidsiva Energi AS sine vedtekter, når 
innfrielsen blir behandlet i generalforsamlingen til Eidsiva Energi AS. Innfrielsen 
planlegges gjennomført ved at det ansvarlige lånets hovedstol konverteres til 
egenkapital i Eidsiva Energi AS ved kapitalforhøyelse og at lånets verdi utover 
hovedstolen betales kontant til långiverne.  
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2. Øyer kommune beslutter å tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 

ved innfrielsen av hele Øyer kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med 
hovedstol på kr 10.675.867.   

 
3. Ordfører har fullmakt til å representere Øyer kommune i generalforsamlingen som skal 

behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for 
kapitalforhøyelsen på vegne av Øyer kommune.    

 
4. Øyer kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har 

virkning fra ikrafttredelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse.  
 

5. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal 
innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige 
konsekvenser for Øyer kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune beslutter å stemme for den foreslåtte innfrielse av Eidsiva Energi AS sitt 

ansvarlige lån, herunder tilknyttede endringer i Eidsiva Energi AS sine vedtekter, når 
innfrielsen blir behandlet i generalforsamlingen til Eidsiva Energi AS. Innfrielsen 
planlegges gjennomført ved at det ansvarlige lånets hovedstol konverteres til 
egenkapital i Eidsiva Energi AS ved kapitalforhøyelse og at lånets verdi utover 
hovedstolen betales kontant til långiverne.  

 
2. Øyer kommune beslutter å tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 

ved innfrielsen av hele Øyer kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med 
hovedstol på kr 10.675.867.   

 
3. Ordfører har fullmakt til å representere Øyer kommune i generalforsamlingen som skal 

behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for 
kapitalforhøyelsen på vegne av Øyer kommune.    

 
4. Øyer kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har 

virkning fra ikrafttredelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse.  
 

5. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal 
innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige 
konsekvenser for Øyer kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg. 

 
 
 
83/18   
TV-AKSJONEN 2018   
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Øyer kommune bevilger kr. 25.000,- til årets TV-aksjon som i år går til Kirkens Bymisjon sitt 
arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn – for å hindre utenforskap. 
 
Utgiften dekkes av budsjettpost 14900 1000 1001 Formannskapets bevilgningspost som 
settes ned fra kr 75.000,- til kr 50.000,-. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
I formannskapet 19.04.2018 sak 30/18 ble det vedtatt at gjennomføringsplanen for 
aksjonskomiteen skal godkjennes av formannskapet. Gjennomføringsplanen ble utdelt og 
godkjent av formannskapet. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune bevilger kr. 25.000,- til årets TV-aksjon som i år går til Kirkens Bymisjon sitt 
arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn – for å hindre utenforskap. 
 
Utgiften dekkes av budsjettpost 14900 1000 1001 Formannskapets bevilgningspost som 
settes ned fra kr 75.000,- til kr 50.000,-. 
 
Gjennomføringsplanen for TV aksjonen 2018 godkjennes. 
 
 
84/18   
REFORHANDLING AV AVTALEVERKET MELLOM SYKEHUSET INNLANDET HF (SIHF) OG 
KOMMUNENE I HEDMARK OG OPPLAND   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet tar evaluerings- og innspillsprosessen angående avtaleverket mellom 
Sykehus Innlandet HF og kommunene i Hedmark og Oppland til etterretning, og ber om at 
de innspill som framkom i møtet tas med i den videre prosessen 
 
Behandling: 
Ordføreren påpeker at saken skal videre til behandling i kommunestyret etter 
formannskapets innstilling. Dette rettes. 
 
Ordføreren har følgende innspill til saken: 
Innspill – Reforhandling av avtaleverket mellom Sykehuset Innlandet HF(SIHF) og 
kommunene i Hedmark og Oppland.  
Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012. Kommunestyret vedtok og behandlet 
26.1.2012 første avtale om samarbeid, tjenesteavtale og rutiner. 26.3.2015 vedtok Øyer 
kommunestyre i K-sak 18/15 gjeldende avtale mellom kommunen og SIHF. Avtalen skal 
revideres. 
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Kommunen har mottatt et høringsbrev med høringsfrist 20.9.2018. 
  
Helseregion Sør-Gudbrandsdal(HSG) er et samarbeid på administrativt nivå mellom 
kommunene Gausdal, Lillehammer, Nord-Fron, Ringsaker (nordre del), Ringebu, Sør Fron og 
Øyer. Helseregion Sør-Gudbrandsdal har avgitt to uttalelser 20.1.2018 og 3.9.2018. 
 
Øyer formannskap behandlet saken i sitt møte 18.9.2018 høringsdokumentet i sak 84/18. 
Endelig uttalelse vil sendes etter at saken er behandlet i Øyer Kommunestyre 27.9.2018. 
Foreløpig uttalelse sendes innen høringsfristen. 
  
Under den politiske behandlingen i Øyer formannskap fremkom disse punktene:  
Erfaringene med utviklingen av samarbeidet i samhandlingsreformen er at det meste 
fungerer greit, men det er også områder som kan forbedres og utvikles.  
 
Øyer formannskap stiller seg bak uttalelsene fra HSG.   
 
I tillegg til det som fremkommer i disse uttalelsene fra HSG ble følgende punkter tilføyd:   
 
Er kommunene og SIHF likeverdige parter? 
Øyer formannskap stiller seg bak det prinsipielle spørsmålet som er reist fra HSG om 
hvorvidt kommunene og SIHF er likeverdige parter? Vi er helt enige i at dette bør avklares i 
forbindelse med forhandlingene om nye reviderte avtaler.  
 
Vår oppfatning er at spesialisthelsetjenesten definerer sine oppgaver og som konsekvens av 
dette, også definerer hva som er kommunens/primærhelsetjenestens oppgaver. Slik vi 
oppfatter det, blir tyngre og tyngre pasienter overlatt til primærhelsetjenesten etter at de er 
definert til å være utskrivningsklare av spesialisthelsetjenesten.  
 
Dimensjonering av helsetilbudet 
Vi skal yte helsehjelp til de som oppholder seg her, ikke bare de folkeregistrerte 
innbyggerne. 
  
HSG (Gausdal, Lillehammer, Nord-Fron, Ringsaker (nordre del), Ringebu, Sør Fron og Øyer) 
har i sin uttalelse pekt på at det i dag er ca. 65 000 innbyggere i denne regionen. Vi mener at 
dimensjoneringen av helsetilbudet både det kommunale og SIHF i tillegg må basere seg på 
hvem som til enhver tid oppholder seg her, og som kommunene er forpliktet til å yte 
helsehjelp til etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1.  
 
Kommunene i regionen har omfattende fritidsbebyggelse i tillegg til ordinær turisttrafikk,  
flere av kommunene mangedobler innbyggerantallet sitt i helger og ferier store deler av 
året.  
 
 
 
 
Økonomi 



 

  

 Side 15 av 17 

Avtalen mellom SIHF og kommunen har direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 
Når vi leser innlegg om innsparinger på Sykehus Innlandet, der senger nedlegges er vi svært 
bekymret for hvordan dette vil påvirke kommunens dimensjonering av helsetilbudet og 
derav økonomi.  
 
Kommunen må yte helsehjelp i primærhelsetjenesten til alle, uansett hvordan 
spesialisthelsetjenestens definisjon av «utskrivningsklare pasienter» er. 
 
Spørsmål fra Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) i 
høringsbrevet

 
Vi er åpne for at det i særskilte tilfeller som må defineres og klargjøres nærmere, kan inngå 
avtaler mellom Sykehus Innlandet og enkeltkommuner eller et antall kommuner. 
Utvelgelsen av hvilke kommuner som det er aktuelt å inngå hvilke avtaler med, må være 
kjent og avklart med alle kommuner før slike avtaler inngås. 
 
Det er etter vårt syn ikke aktuelt å delegere inngåelsen av avtaler på kommunens 
myndighets- områder til andre.  
 
Samarbeidsavtalen med tjenesteavtaler og rutiner  
Varighet på avtalene 
For at avtalene skal være hensiktsmessige og oppdaterte, mener vi at en avtaleperiode på 4 
år er for lang. Vi foreslår en revidering hvert annet år, da endringene både i 
oppgavefordelingen, den digitale utviklingen og strukturendringer krever hyppige 
revideringer av avtalene.  
 
Sette pasienten i sentrum 
Pkt.3 Nytt kulepunkt føyes til:  

 setter pasienten i sentrum  

Siste avsnitt pkt. 3: tilføyelse, forslag med blå skrift.  
Avtalen skal sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom 
partene slik at pasienten settes i sentrum og sikres nødvendig oppfølging og behandling i 
alle faser av pasientforløpet. 
 
Pkt.5 Samhandlingsutvalg 
Vi støtter forslaget om at det foretas en gjennomgang av hensikt, formål og representasjon i 
samarbeidsutvalgene.  
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1. Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) 

OSU er et partssammensatt, overordnet og strategisk utviklingsorientert utvalg mellom 
SIHF og kommunene som har inngått samarbeidsavtalene. Kommunene har i dag en 
leder og tre administrative representanter (+to vararepresentanter) som er oppnevnt av 
KS etter forslag fra kommunene. 
 
Vi mener at det skjer mye utvikling av helsepolitikk i utvalget og at overordnet 
samarbeidsutvalg i større grad må ha med politiske representanter.  
Vi støtter forslaget om at OSU utvides til at leder i Geografisk samarbeidsutvalg(GSU) 
også skal være deltaker i OSU.  

 
Mari Botterud (H) påpekte at det er feil i vedleggene til saken. Dette rettes til behandlingen i 
kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet tar evaluerings- og innspillsprosessen angående avtaleverket mellom 
Sykehus Innlandet HF og kommunene i Hedmark og Oppland til etterretning, og ber om at 
de innspill som framkom i møtet tas med i den videre prosessen. 
 
 
89/18   
ARBEIDSUTVALG FOR FLOM OG FLOMSIKRING: INITIATIV FRA RINGEBU KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Øyer kommune takker for, men velger å avslå invitasjonen fra formannskapet i Ringebu om 
å delta i arbeidsutvalg for flom og flomsikring. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune takker for, men velger å avslå invitasjonen fra formannskapet i Ringebu om 
å delta i arbeidsutvalg for flom og flomsikring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85/18   
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REFERATER - FSK 18.09.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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