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MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 28.09.2017 Tid: 19:00 – 22:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Ole Hageløkken  
Medlem Lisa Kramprud  
Medlem Marianne Stenersen  
Medlem Elin Heidi Slåsletten Forfall 
Medlem Magnar Bjørke  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Zeljana Bojcic  
Medlem Jon Magne Aspelund  
Varaordfører Mari Helene Botterud Forfall 
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Birgit Wasrud  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Håvard Granskogen  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Arnfinn Gillebo Forfall 
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Håkon Løken  
Varamedlem Åse Brattrok Ryager  
Varamedlem Bjarne Sivertsen  
 

 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Sektorleder for oppvekst Bjarne Nyrud møtte under K-sak 65/17 Tolærer-modellen: 
Evaluering. Økonomileder Anne H Jorde møtte under K-sak 54/17 Økonomi- og 
finansrapportering per 31.juli 2017. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
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Ordfører fremmet forslag om at rekkefølgen på sakslista endres slik at K-sak 65/17 Tolærer-
modellen: Evaluering behandles som sak to. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Ellers ingen 
merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
Varaordfører Mari Botterud (H) hadde meldt forfall til møtet. Ordfører foreslo Arne Finn 
Brekke (AP) som settevaraordfører. Forslaget ble enstemmig vedtatt og Arne Finn Brekke 
tiltrådte som settevaraordfører. 
 
Orienteringer: 
 

 Gudbrandsdal Energi AS v/Rune Vamråk og Eidsiva v/Per Oluf Solbraa 
 
 

 Ordfører Brit K. Lundgård: 
Øyvind Sagedal har blitt takket av for sitt virke som prest i Øyer ved flere anledninger. Fra 
Øyer kommune fikk Sagedal et trykk av Vegard Stalsberg. 
Prestestillingen er utlyst, og det er flere søkere til stillingen. 
 
 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 Side 3 av 15 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

52/17 17/1551     
  GUDBRANDSDAL ENERGI AS: EIERSTYRINGSDOKUMENT OG 

STRATEGIPLAN 2017 - 2022  
  

 
53/17 17/1604     
  BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2017 - 2020    
 
54/17 17/1821     
  ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 31. JULI 2017    
 
55/17 17/1380     
  SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØNNSMIDLER - DIAKON ØYER    
 
56/17 17/1594     
  X-GAMES HAFJELL UTVIKLING AV KONSEPT, BYGGING AV HALFPIPE   
 
57/17 17/1818     
  SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS: 3 ÅRIG PARTNERSKAPSAVTALE FOR 

DRIFTING AV INKUBATOR  
  

 
58/17 17/1554     
  INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENSLÅING MED NORD-

GUDBRANDSDAL KOMMUNEREVISJON - ENDRINGER I 
SELSKAPSAVTALEN  

  

 
59/17 17/1536     
  NYVALG - MEDLEM OG NESTLEDER TIL KLAGENEMNDA FOR 

EIENDOMSSKATTESAKER  
  

 
60/17 17/1542     
  SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG THALE DALBU   
 
61/17 17/1880     
  KOMMUNAL KLAGENEMND - ENDRING    
 
62/17 17/1656     
  REGIONALT BRUKERUTVALG NAV    
 
63/17 17/1428     
  OFFENTLIG FYRVERKERI I ØYER OG TRETTEN    
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64/17 14/1068     
  PLANID 201406 - REGULERINGSPLAN - SÆTERBERGET 

SLUTTBEHANDLING UTBYGGINGSAVTALE 
  

 
65/17 17/1808     
  TOLÆRER-MODELLEN: EVALUERING    
 
66/17 17/1833     
  ORIENTERINGSSAK: EVALUERINGSRAPPORT OM INNFØRING OG 

DRIFT AV NYE DIGITALE TRYGGHETSALARMER  
  

 
67/17 17/237     
  GJENNOMGANG AV KOMMUNALE GEBYRER PÅ SELVKOSTOMRÅDET    
 
68/17 17/1923     
  REFERATSAKER - KST 28.09.2017    
 
69/17 17/1944     
  EVALUERING OG VURDERING AV POLITISK ORGANISERING - 

OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Side 5 av 15 

 

52/17   
GUDBRANDSDAL ENERGI AS: EIERSTYRINGSDOKUMENT OG STRATEGIPLAN 2017 - 2022   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 05.09.2017. 
 
Behandling: 
Ordfører holdt en kort orientering. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 05.09.2017. 
 

 

53/17   
BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2017 - 2020   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2017-2020. Rådmannen gis 
fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer ved behov. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2017-2020. Rådmannen gis 
fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer ved behov. 
 
 

54/17   
ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 31. JULI 2017   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering per 31. juli 2017 til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner finansielle leasingavtaler for leiebiler i sektor familie og 

inkludering og sektor helse og omsorg. 
3. Det legges fram egen sak om anskaffelser av leiebiler for hele kommunen. 

 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: 
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«Ekstraordinært utbytte fra GE. Settes på bundet fond for bruk til forskjønning i Øyer 
sentrum for oppfølging av sentrumsplanen for Øyer fra 2012». 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordførerens forslag til nytt punkt 4 falt med 13 mot 12 stemmer. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering per 31. juli 2017 til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner finansielle leasingavtaler for leiebiler i sektor familie og 

inkludering og sektor helse og omsorg. 
3. Det legges fram egen sak om anskaffelser av leiebiler for hele kommunen. 

 
 

 

55/17   
SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØNNSMIDLER - DIAKON ØYER   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune vurderer økning av driftstilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd i 
forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2018 – 2021. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vurderer økning av driftstilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd i 
forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2018 – 2021. 
 
 

56/17   
X-GAMES HAFJELL  UTVIKLING AV KONSEPT, BYGGING AV HALFPIPE 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune bidrar ikke med midler til finansiering av halfpipe-anlegg i Hafjell til bruk til X 
Games 2018. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune bidrar ikke med midler til finansiering av halfpipe-anlegg i Hafjell til bruk til X 
Games 2018. 
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57/17   
SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS: 3 ÅRIG PARTNERSKAPSAVTALE FOR DRIFTING AV 
INKUBATOR   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Øyer kommune og 

Skåppå Kunnskapspark AS om ansvar for Inkubatoren. 
2. Tilskudd på kr. 75.000 pr år for årene 2017 – 2019 belastes kommunens budsjettpost – 

Egne avsatte næringsmidler. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Øyer kommune og 

Skåppå Kunnskapspark AS om ansvar for Inkubatoren. 
2. Tilskudd på kr. 75.000 pr år for årene 2017 – 2019 belastes kommunens budsjettpost – 

Egne avsatte næringsmidler. 
 
 
 

58/17   
INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENSLÅING MED NORD-GUDBRANDSDAL 
KOMMUNEREVISJON - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN   
 
Formannskapets innstiling: 
 
1. Kommunestyret slutter seg til vedtaket i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om 

sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet Revisjon IKS fra 
01.01.2018. 

2. Kommunestyret godkjenner endringene i selskapsavtalen § 1, § 4, § 6, ny § 18 og 
endringen i § 19. 

3. § 14  første setning i selskapsavtalen endres slik:  
Styret har arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Daglig leder har arbeidsgiveransvaret for 
de personer som enhver tid er ansatt i selskapet.   
 

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til vedtaket i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om 

sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet Revisjon IKS fra 
01.01.2018. 
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2. Kommunestyret godkjenner endringene i selskapsavtalen § 1, § 4, § 6, ny § 18 og 
endringen i § 19. 

3. § 14  første setning i selskapsavtalen endres slik:  
Styret har arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Daglig leder har arbeidsgiveransvaret for 
de personer som enhver tid er ansatt i selskapet.   

 
 

59/17   
NYVALG - MEDLEM OG NESTLEDER TIL KLAGENEMNDA FOR EIENDOMSSKATTESAKER   
 
Valgnemndas innstilling: 
Som ny representant i Klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 01.09.2017 – 
31.10.2019 velges: 
Egil Bøhlerengen 
Som ny nestleder i Klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 01.09.2017 – 
31.10.2019 velges: 
Egil Bøhlerengen 
 
Behandling: 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Som ny representant i Klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 01.09.2017 – 
31.10.2019 velges: 
Egil Bøhlerengen 
 
Som ny nestleder i Klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 01.09.2017 – 
31.10.2019 velges: 
Egil Bøhlerengen 
 
 

60/17   
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG THALE DALBU 
 
Valgnemndas innstilling: 
Thale Dalbu innvilges fritak fra sitt  politiske verv som vararepresentant for Senterpartiet i 
Øyer kommune fra 01.09.2017 – 31.10.2019. 
 
Som ny vararepresentant i planutvalget for perioden 01.09.2017 – 31.10.2019 velges:  
Birgit Wasrud. 
 
Behandling: 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Thale Dalbu innvilges fritak fra sitt  politiske verv som vararepresentant for Senterpartiet i 
Øyer kommune fra 01.09.2017 – 31.10.2019. 
 
Som ny vararepresentant i planutvalget for perioden 01.09.2017 – 31.10.2019 velges:  
Birgit Wasrud. 
 
 

61/17   
KOMMUNAL KLAGENEMND - ENDRING   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar at formannskapet ivaretar funksjonen som kommunal 

klagenemnd i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Planutvalgets funksjon som 
kommunal klagenemnd for deler av lovverket opphører. Endringen trer i kraft 
umiddelbart og delegeringsreglementet oppdateres.  

2. Kommunestyret tar stilling til framtidig organisering av funksjonen som kommunal 
klagenemnd i forbindelse med behandling av eventuell endret politisk organisering. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar at formannskapet ivaretar funksjonen som kommunal 

klagenemnd i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Planutvalgets funksjon som 
kommunal klagenemnd for deler av lovverket opphører. Endringen trer i kraft 
umiddelbart og delegeringsreglementet oppdateres.  

2. Kommunestyret tar stilling til framtidig organisering av funksjonen som kommunal 
klagenemnd i forbindelse med behandling av eventuell endret politisk organisering. 

 
 

62/17   
REGIONALT BRUKERUTVALG NAV   
 
Formannskapets innstilling: 
NAV Øyer beholder sitt lokale brukerutvalg. NAV Øyer bes styrke arbeidet med 
brukerutvalget og avholde jevnlig møter.  
 
Behandling: 
Uttalelser fra møter i Eldrerådet og Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser var 
gjort tilgjengelig for kommunestyrets medlemmer. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot 4 stemmer 
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Vedtak: 
NAV Øyer beholder sitt lokale brukerutvalg. NAV Øyer bes styrke arbeidet med 
brukerutvalget og avholde jevnlig møter.  
 
 

63/17   
OFFENTLIG FYRVERKERI I ØYER OG TRETTEN   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune avviser forslaget om offentlig fyrverkeri i Øyer og Tretten. 
 
Behandling: 
Bjørner Killi (H) stilte spørsmål om sin habilitet. Bjørner Killi fratrådte. Ordføreren fremmet 
forslag om at han erklæres habil i henhold til forvaltningsloven § 6 annet ledd. Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. Bjørner Killi tiltrådte. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune avviser forslaget om offentlig fyrverkeri i Øyer og Tretten. 
 
 

64/17   
PLANID 201406 - REGULERINGSPLAN - SÆTERBERGET  SLUTTBEHANDLING 
UTBYGGINGSAVTALE 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 

for Sæterberget, datert 11.8.17. 

Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 annet ledd og 
kommuneloven § 40. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 

for Sæterberget, datert 11.8.17. 

Stein Plukkerud tiltrådte. 
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65/17   
TOLÆRER-MODELLEN: EVALUERING   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten – Tolærermodell i Øyer til etterretning og 
gir tilslutning til videreføring og videreutvikling av modellen  

2. Kommunestyret er innforståtte med at ordningen forutsetter en økonomisk ramme 
som gir grunnlag for gjennomføring. 

 
Behandling: 
Sektorleder Oppvekst Bjarne Nyrud svarte på spørsmål. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten – Tolærermodell i Øyer til etterretning og 
gir tilslutning til videreføring og videreutvikling av modellen  

2. Kommunestyret er innforståtte med at ordningen forutsetter en økonomisk ramme 
som gir grunnlag for gjennomføring. 

 
 

66/17   
ORIENTERINGSSAK: EVALUERINGSRAPPORT OM INNFØRING OG DRIFT AV NYE DIGITALE 
TRYGGHETSALARMER   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sak om evaluering av innføring og drift av digitale trygghetsalarmer til 
orientering. 
 
Behandling: 
Uttalelser fra møter i Eldrerådet og Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser var 
gjort tilgjengelig for kommunestyrets medlemmer. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sak om evaluering av innføring og drift av digitale trygghetsalarmer til 
orientering. 
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67/17   
GJENNOMGANG AV KOMMUNALE GEBYRER PÅ SELVKOSTOMRÅDET   
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar sammenstillingen av gebyrene på selvkostområdene til orientering. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at han erklæres habil. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stein 
Plukkerud tiltrådte. 
 
Ordføreren viste til opprettelse av saksutvalg i K-sak 14/17 den 23.02.2017. Medlem og 
leder i saksutvalget Elin Heidi Slåsletten (AP) har trukket seg fra utvalget. Ordføreren har 
gått inn i hennes sted som medlem og leder. 
 
Jon Halvor Midtmageli (SP) presenterte saksutvalgets arbeid og vurdering. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet Senterpartiets forslag til nytt punkt: 
«Kommunestyret ønsker en vurdering av gebyrnivå ev. fritak fra 
oppmålingsgebyr/oppmåling ved oppmåling av landbrukseiendommer til 
budsjettbehandlingen 2017. Budsjettet for 2018.» 
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Saksutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Senterpartiets forslag til nytt punkt falt med 14 mot 11 stemmer. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sammenstillingen av gebyrene på selvkostområdene til orientering. 
 

 

68/17   
REFERATSAKER 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Det ble påpekt at budsjett  og aktivitetsplan for Stavsplassen SA må presenteres tidligere på 
året. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 

 

69/17   
EVALUERING OG VURDERING AV POLITISK ORGANISERING - OPPRETTELSE AV 
SAKSUTVALG   
 
Ordførers innstilling til Kommunestyret: 
Det opprettes et saksutvalg som skal evaluere politisk organisering og delegering. Utvalget 

får tre representanter, Ordfører Brit K. Lundgård, Marthe Lang Ree og Magnar Bjørke. 

Ordfører leder utvalget.  

Mandat 
1. Saksutvalget skal evaluere og vurdere om dagens politiske organisering er 

hensiktsmessig og forslå eventuelle alternativer for organisering  

2. Saksutvalget skal foreslå antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode 

3. Saksutvalget skal evaluere dagens arbeidsdeling mellom kommunestyret og 

administrasjon ved rådmann, herunder innstillingsrett og avgjørelsesmyndighet og 

forslå eventuelle endringer 

4. Saksutvalget skal gjennomgå politisk reglementshefte og forslå eventuelle 

forbedringer 

5. Saksutvalget skal vurdere delegering fra kommunestyret til faste politiske utvalg og 

til administrasjonssjefen og forslå eventuelle endringer 

  

Arbeidsmåte: 

Saksutvalget bestemmer selv sin arbeidsmåte. Arbeidsmåten kan være både elektronisk 

med mailutveksling og/eller fysiske møter.  

 

Saksutvalget kan gjennomføre en spørreundersøkelse blant ordførerne i de andre 

kommunene i Gudbrandsdalen. Hensikten er å få frem hvordan kommunene i 

Gudbrandsdalen er organisert politisk og de erfaringene ordførerne har med denne 

organiseringen. Saksutvalget kan gjennomføre en undersøkelse blant dagens 

kommunestyrerepresentanter, medlemmer i Ungdomsrådet, Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet og Flerkulturelt råd for å få frem forslag og 

synspunkter på dagens politiske organisering.  

Oppsummeringer av undersøkelsene vedlegges saken når saksutvalget leverer sin 

innstilling til kommunestyret.  

 

Saksutvalget vil med bistand fra KS(siste opplæringsdag) gjennomføre et arbeidsmøte/en 

workshop for kommunestyrets medlemmer før innstillingen legges frem.   
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Saksutvalget leverer sitt forslag og innstilling til kommunestyret senest 31.1.2018 for 

den politiske organiseringen, samtidig leveres innstilling etter kommuneloven § 7 om 

antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode.   

Etter at vedtaket om organisering er truffet av kommunestyret, arbeider utvalget videre 

med evaluering og revidering av Politisk reglementhefte samt delegeringsreglementet, 

der innstilling leveres innen 30.4.2018.  

Behandling: 
Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det opprettes et saksutvalg som skal evaluere politisk organisering og delegering. Utvalget 

får tre representanter, Ordfører Brit K. Lundgård, Marthe Lang Ree og Magnar Bjørke. 

Ordfører leder utvalget.  

Mandat 
1. Saksutvalget skal evaluere og vurdere om dagens politiske organisering er 

hensiktsmessig og forslå eventuelle alternativer for organisering  

2. Saksutvalget skal foreslå antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode 

3. Saksutvalget skal evaluere dagens arbeidsdeling mellom kommunestyret og 

administrasjon ved rådmann, herunder innstillingsrett og avgjørelsesmyndighet og 

forslå eventuelle endringer 

4. Saksutvalget skal gjennomgå politisk reglementshefte og forslå eventuelle 

forbedringer 

5. Saksutvalget skal vurdere delegering fra kommunestyret til faste politiske utvalg og 

til administrasjonssjefen og forslå eventuelle endringer 

  

Arbeidsmåte: 

Saksutvalget bestemmer selv sin arbeidsmåte. Arbeidsmåten kan være både elektronisk 

med mailutveksling og/eller fysiske møter.  

 

Saksutvalget kan gjennomføre en spørreundersøkelse blant ordførerne i de andre 

kommunene i Gudbrandsdalen. Hensikten er å få frem hvordan kommunene i 

Gudbrandsdalen er organisert politisk og de erfaringene ordførerne har med denne 

organiseringen. Saksutvalget kan gjennomføre en undersøkelse blant dagens 

kommunestyrerepresentanter, medlemmer i Ungdomsrådet, Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet og Flerkulturelt råd for å få frem forslag og 

synspunkter på dagens politiske organisering.  

Oppsummeringer av undersøkelsene vedlegges saken når saksutvalget leverer sin 

innstilling til kommunestyret.  
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Saksutvalget vil med bistand fra KS(siste opplæringsdag) gjennomføre et arbeidsmøte/en 

workshop for kommunestyrets medlemmer før innstillingen legges frem.   

Saksutvalget leverer sitt forslag og innstilling til kommunestyret senest 31.1.2018 for 

den politiske organiseringen, samtidig leveres innstilling etter kommuneloven § 7 om 

antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode.   

Etter at vedtaket om organisering er truffet av kommunestyret, arbeider utvalget videre 

med evaluering og revidering av Politisk reglementhefte samt delegeringsreglementet, 

der innstilling leveres innen 30.4.2018. 
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