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Notat om interkommunalt samarbeid 
 
Til: kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer, juni 2019 
 

Fra: arbeidsgruppen som arbeider med handlingsplanen 

 

Ny strategi og handlingsplan 

Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer er vedtatt i 

hvert enkelt kommunestyret, mars 2019.  
 

Med grunnlag i strategien skal det utarbeides et forslag til handlingsdel for 2019/2020 og 3 år 

framover. Handlingsdelen skal deretter rulleres årlig i forbindelse med felles 

formannskapskonferanse.  

Arbeidsgruppen 

Kommunestyrene har vedtatt 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 skal rådmannen fra hver av kommune delta i arbeidsgruppen.  

 

Løypemelding fra arbeidsgruppen 

Gjennom notatet med 2 vedlegg, gir arbeidsgruppen en løypemelding til kommunestyrene.  
Vedleggene er 1. Referat fra møte 2 i arbeidsgruppen, som gir et godt bilde av status, og  
2. Skisse til handlingsplan slik den ligger per nå.  
 
Arbeidsgruppen ber samtidig om at tidsplanen for arbeidet justeres slik:  

• Arbeidsgruppen har et møte 25. juni - og et møte i august.  

• Arbeidsgruppens forslag til handlingsplan er ferdig til 1. september 2019   

• Formannskapsbehandling september 2019 

• Kommunestyrebehandling september 2019 
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Vedlegg 1 

 

Møte 2 i arbeidsgruppe for utvikling av handlingsplan til ny 
strategi for interkommunalt samarbeid – 24. mai 2019 

Arbeidsgruppens leder Hans Høistad ønsket velkommen.  

Tilstede:   

• Øyer kommune:   Brit K Lundgård og Marthe Lang-Ree 

• Lillehammer kommune:  Ingunn Trosholmen og Terje Kongsrud  

• Gausdal kommune:  Hans Høistad, Anette Musdalslien og Olav Olstad 

• Rådmennene:   Tord Buer Olsen, Ådne Bakke, Rannveig Mogren  
 

1. Referat fra møte 1 

Konklusjon:  

Godkjent 
 

2. § 27 samarbeid  

Det var utsendt et forslag fra rådmennene om hvordan en kan jobbe videre med gjennomgang av 
samarbeidene. § 27 samarbeid må omdannes til enten kommunalt oppgavefellesskap eller 
interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS) senest fire år 
etter at ny kommunelov har trådt i kraft.  
 
Konklusjon:  

Rådmennenes innspill legges til grunn for det videre arbeidet. Innspillet innarbeides i 

handlingsplanen. Justert handlingsplan legges som vedlegg til referatet.  

3. Presentasjon fra rådmennene om hvordan en jobber med saken i  
kommuneorganisasjonene  

Innspillet ble presentert av Rannveig, på vegne av rådmennene. 

Konklusjon:  

• For aktuelle samarbeid som kommer på handlingsplanen skal det først lages en forstudie. 
Deretter blir det avgjort om temaet skal utredes, med sikte på etablering av et nytt samarbeid.   

• I tillegg til rådmennenes innspill ble PPT ført inn i handlingsplanen.  

• Justert handlingsplan ligger som vedlegg til referatet.  
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4. Justert tidsplan for arbeidet i arbeidsgruppen  

Vedtaket fra kommunestyrene i mars 2019, - i saken om ny strategi for interkommunalt 
samarbeid, innebærer at arbeidsgruppen til kommunestyre-møtene i juni 2019 skal 
utarbeide forslag til handlingsplan for 2019-2020, og foreslå hvordan en skal jobbe videre 
med handlingsplanen i resten av planperioden (2021-2023). 
Arbeidsgruppen ønsker at tidsplanen justeres. 
 

Konklusjon:  
 

Arbeidsgruppen ønsker at tidsplanen justeres slik:   
 

• Løypemelding til kommunestyrene i juni. Presenteres som referatsak, ved et notat.   

• Arbeidsgruppen har et møte 25. juni - og et møte i august.  

• Arbeidsgruppens forslag til handlingsplan er ferdig til 1. september 2019   

• Formannskapsbehandling september 2019 

• Kommunestyrebehandling september 2019 
 

5. Prosess rundt dagens regionråd - status 

Felles formannskapskonferanse hadde temaet «Fra Regionråd til Interkommunalt Politisk Råd» oppe 
på dagsorden i sitt møte tidligere på dagen, 24. mai 2019.  

Gausdal formannskap, Lillehammer formannskap og Øyer formannskap sluttet seg til 
følgende: 
 

Formannskapene i Gausdal, Lillehammer og Øyer ber administrasjonen utrede 
interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen.  Saken utredes med 
utgangspunkt i dagens regionrådsmodell, med forbehold om endringer som følge av 
etablering av Innlandet fylkeskommune. Samarbeidet i Gudbrandsdalstinget skal også 
inngå i saken. Saken fremmes for behandling i første møte etter konstituering av 
kommunestyrer for kommende fireårs-periode. 

 

Konklusjon:  

Arbeidsgruppen viser til konklusjonen i felles formannskapskonferanse.  

6. Neste møte i arbeidsgruppen 

Konklusjon: 25. juni 2019, kl. 14.  

Tema er da blant annet:  

• Om informasjon og kompetanseheving om interkommunalt samarbeid til folkevalgte etter valget 

og de konstituerende møtene. Arbeidsgruppen ser for seg at det lages et felles opplegg som kan 

kjøres i hvert enkelt kommunestyre. Det er viktig å vise de gode historiene om hva en har 

oppnådd gjennom interkommunale samarbeid. Eks. Glør.  
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• Hvordan utvikle møteplasser for folkevalgte på tvers av kommunene, for å drøfte utfordringer og 

muligheter innen næringsutvikling, arealsamarbeid, samordning av planarbeid mv. 

Arbeidsgruppen vil arbeide med et forslag for 4- årsperioden.  

 

----  

Referent Rannveig Mogren   
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