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NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/47     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
 Oversikt over interkommunale samarbeid per 1. januar 2019  
 Fra KS mai 2018: Utfordringsbilder for kommunesektoren - noen trender og 

utviklingstrekk  
 Innspillsnotat fra felles formannskapskonferanse 24. august 2018 
 Skisse til ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Interkommunalt samarbeid er satt på dagorden, for å sikre en strategisk tilnærming til valg 
som må gjøres. Formannskapene i de 3 kommunene i Lillehammer-regionen hadde på 
bakgrunn av et notat fra rådmennene, en innpillsrunde i sine møter 15. januar 2019. Notatet 
er grunnlaget for denne saksframstillingen, og innspillene fra formannskapene går fram i 
saken. Saken drøftes i felles formannskapsmøte, og går deretter til behandling i kommunene 
ved formannskapet og kommunestyret.  

Saksutredning: 
 
Bakgrunnen:  
Interkommunalt samarbeid settes på dagorden, for å sikre en strategisk tilnærming til valg 
som må gjøres. 

Notat fra rådmennene om interkommunalt samarbeid ble lagt for formannskapene i møte 
15. januar 2019 for å få innspill til temaet, og den videre behandlingen av saken. Notatet er 
grunnlaget for videre saksframstilling nedenfor.  

I 2018 var temaet interkommunalt samarbeid løftet inn i regionrådet for Lillehammer-
regionen. Kommunene i Lillehammerregionen har samarbeidet gjennom mange år. Rundt år 
2000 ble grunnlaget for 3:1-samarbeidet lagt, under mottoet:” Hva har vi tre av som vi kan 
klare oss med en av?”  
 
Årene har gått, og den tydelige strategien vi en gang hadde er ikke så tydelig lenger, verken 
politisk, administrativt eller faglig.  

Temaet ble derfor – via regionrådet – satt på dagsorden på felles formannskapskonferanse 
24. august 2018. Hva er styrker og fordeler ved interkommunalt samarbeid? Hvilke 
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utfordringer finnes, og hvordan kan en jobbe med dem?  Dette var blant problemstillingene 
formannskapene arbeidet med denne dagen. Med utgangspunkt i innledninger og 
gruppeprosesser, ga formannskapsmedlemmene innspill til utvikling av en ny/fornyet 
strategi for interkommunalt samarbeid.  Vedlagt følger innspillsnotatet fra felles 
formannskapskonferanse. 

Felles konklusjon fra formannskapskonferansen var dette: 

«Rådmennene i Gausdal, Lillehammer og Øyer gis i oppdrag å samle og bearbeide 
resultatene fra felles formannskapskonferanse om interkommunalt samarbeid. På bakgrunn 
av dette fremstilles forslag til felles saksframlegg med ny/fornyet strategi for interkommunalt 
samarbeid som legges fram til behandling i de tre kommunestyrene.» 

Notatet med vedleggene er rådmennenes første svar på oppdraget. Notatet legges i januar 
2019 fram for formannskapene i hver enkelt kommune, for drøfting og innspill til videre 
arbeid.  

Det foreslås at det på grunnlag av innspill fra formannskapene utformes et felles 
saksframlegg mv. for drøfting i felles formannskapsmøte i februar 2019. Samme dag vil hvert 
enkelt formannskap formelt behandle saken for å gi innstilling til sitt kommunestyre. 
Behandling i kommunestyrene blir da i mars-møtene i 2019.  

Et historisk tilbakeblikk 
 
Interkommunalt samarbeid framstår som en strategi for å gjøre kommunene i Norge rustet 
til å ivareta oppgaver med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Omfanget 
av interkommunalt samarbeid er stort, og det samarbeides i stadig større grad om kommunal 
forvaltning og kjerneoppgaver.  

Med formalisert interkommunalt samarbeid menes avtalebasert samarbeid i form av kjøp og 
salg av tjenester, administrativt vertskommunesamarbeid med myndighetsoverføring til en 
vertskommune etter kommunelovens §28b, samt alle former for samarbeid med en 
organisatorisk overbygning dvs. vertskommune med felles folkevalgt nemnd, styre etter 
kommunelovens §27, interkommunalt selskap (IKS) eller aksjeselskap (AS) med kommunal 
eiermajoritet. Samarbeid der staten eller private aktører er dominerende deltakere regnes 
ikke som interkommunalt samarbeid. Definisjonen rommer samarbeidsformer både med og 
uten en organisatorisk overbygning. 

3:1-samarbeidet. 
Kommunene i Lillehammerregionen har samarbeidet gjennom mange år, og opprettet flere 
interkommunale selskaper og samarbeidsrelasjoner. Renovasjonsselskapet GLØR ble etablert 
allerede i 1983. Samarbeidet skjøt fart i 2001 da grunnlaget for 3:1-samarbeidet ble lagt, 
under mottoet: «Hva har vi tre av som vi kan klare oss med en av?» I 2003 opprettet 
kommunene et felles IKT-selskap, Ikomm IKS (etter hvert Ikomm AS), og besluttet at 
kommunene, så langt det var mulig, skulle ha felles dataprogrammer innenfor alle 
fagområdene. Dette dannet igjen grunnlaget for å opprette fellesenheter, som leverer 
tjenester til alle tre kommunene i regionen (blant annet regnskap/lønn og skatt/innkreving). 

Lillehammerregionen ligger innenfor et relativt begrenset geografisk område med 
Lillehammer by som et naturlig sentrum. Avstandene mellom de tre kommunesentraene er 
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så små at det ikke byr på praktiske problemer å delta på et møte i nabokommunen. Gjennom 
prosjektet «Vi sprenger grenser» ble det lansert mange nye ideer for samarbeidsprosjekter 
innenfor flere fagområder. Både fordi det faglig sett er fornuftig å samarbeide og fordi vi har 
felles fagsystemer, er samarbeidet blitt tettere de siste årene. Tanken bak 3:1-samarbeidet 
var å utnytte hverandres spisskompetanse. Det er utredet og iverksatt samarbeid på flere 
områder der kommunene har sett seg tjent med et samarbeid. 

I arbeidet med kommunereformprosessen, var interkommunalt samarbeid gjenstand for 
egen utredning, utredning nr. 11.  

Som et ledd i arbeidet med kommunereformen stilte fylkesmannen våren 2016 en rekke 
spørsmål til kommunene i Oppland som valgte ikke å slå seg sammen. Spørsmålene 
omhandlet kommunenes evne til å løse sine oppgaver i framtiden, demografi og 
kompleksitet tatt i betraktning. Både Gausdal og Øyer viser i sine svar blant annet til det 
interkommunale  
samarbeidet i Lillehammer-regionen og videreutvikling av dette som en løsning for oppgaver 
som kommunene har utfordring med å løse alene.   

Samarbeidene er i hovedsak delt i disse organisasjonsformene:  
 Nettverk 
 Prosjekt- og planarbeid  
 Samarbeid ved kjøp av tjenester 
 Interkommunale selskap (IKS) 
 Aksjeselskap (AS) 
 Samarbeid etter Kommunelovens:   

• § 27:   interkommunalt samarbeid med eget styre  
• § 28 b:  administrativt vertskommunesamarbeid  

 

Noen sentrale samarbeidsformer 

Interkommunalt selskap (IKS)  
Interkommunale selskap reguleres i lov om interkommunale selskaper. Med interkommunalt 
selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller 
interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for selskap hvor samtlige deltakere har 
et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene.  
 
Interkommunale selskap er rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene. Hver av 
deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser. Dette 
skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. 
Deltakerkommunene får imidlertid større innflytelse over forvaltningen av det 
interkommunale selskapet. Selskapets øverste myndighet er representantskapet som består 
av minst ett medlem fra hver kommune. Representantskapet kan omgjøre styrets vedtak. 
Både styremøter og representantskapsmøter i IKS er åpne møter. 

Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27)  
§ 27 i kommuneloven har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller 
fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Gjennom vedtektene kan et 
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interkommunalt samarbeid gis ansvar og myndighet slik at det er et eget rettssubjekt, selv 
om dette er ikke noe krav. Samarbeidsformen er utformet med tanke på driftsmessig og 
administrativt samarbeid, og offentlig myndighetsutøvelse kan ikke være omfattet. Styret for 
interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den 
må være begrenset til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Styrets 
rolle i forhold til samarbeidskommunene må utformes i vedtektene. Et interkommunalt 
samarbeid er underlagt forvaltningslovens regler om saksbehandling, inhabilitet, 
taushetsplikt osv. 
 
Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av styre. Det interkommunale styret kan 
bare kunne handle på vegne av deltakerne i medhold av fullmakter fra kommunestyret. 
Vedtektene skal inneholde bestemmelser om formål, hvor vidt deltakerkommunene skal 
gjøre innskudd, og hvor vidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra 
deltakerne økonomiske forpliktelser. Bestemmelser om eierstyring kan innarbeides i 
vedtektene, for eksempel om at enkelte typer saker skal legges frem for 
deltakerkommunene før styret fatter vedtak i saken.  

Vertskommunesamarbeid (kommuneloven § 28-1, a-c) 
Fra 1. januar 2007 ble det innført en generell hjemmel i kommuneloven § 28 a–k som åpner 
for samarbeid mellom kommuner om lovpålagte oppgaver. Punktene b og c angir 
samarbeidsformene:  

b) Administrativt vertskommunesamarbeid 
c) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd 

 
Vertskommunesamarbeidet innebærer at beslutningsmyndighet blir delegert fra en eller 
flere kommuner til en vertskommune. Til grunn for samarbeidet skal det ligge en 
samarbeidsavtale.  
 
Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommunesamarbeid 
med felles folkevalgt nemnd. Der det ikke overføres beslutningsmyndighet av prinsipiell 
karakter, kan kommunene opprette et administrativt kommunesamarbeid. De ulike 
deltakerkommunene kan delegere ulik kompetanse til vertskommunens administrasjon 
innenfor et slikt administrativt vertskommunesamarbeid. Beslutningene treffes da av 
administrasjonen i vertskommunen.  
 
Det kan også overføres beslutningsmyndighet i prinsipielle saker. I så fall må kommunene 
inngå et vertskommunesamarbeid med en felles folkevalgt nemnd som treffer avgjørelser i 
slike saker. Øvrige saker kan delegeres til vertskommunens administrasjon.  
For begge vertskommunemodellene er det lagt vekt på å ivareta rettssikkerheten gjennom å 
klargjøre systemet for forvaltningsklage og lovlighetskontroll. Det er også lagt vekt på å sikre 
den enkelte deltakerkommunenes mulighet til å påvirke og treffe avgjørelse i enkeltsaker 
som er delegert til vertskommunen. Den enkelte deltakerkommunen kan gi vertskommunen 
instruks om utøvelsen av den delegerte myndigheten i saker som alene gjelder 
deltakerkommunen eller dennes innbyggere.  
 
Ny kommunelov er vedtatt i Stortinget 
 
I den nye loven som begynner å tre i kraft fra sommeren 2019, er det endringer i paragrafer 
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som omhandler interkommunalt samarbeid. Det er ikke store endringer, men for eksempel 
blir det regulert på hva samarbeidsavtalen for det som nå er § 27 – samarbeid, skal 
inneholde. Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap 
eller interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS 
eller SA) senest fire år etter at oven har trådt i kraft. 
 
Det er tatt inn en ny overordnet bestemmelse om interkommunalt samarbeid, i § 17-1. 
Denne fastslår prinsippet om at kommunene har anledning til å samarbeide om utførelsen av 
felles oppgaver. Det er en oversikt over de vanligste formene for samarbeid i loven, og 
klarhet om hvilke samarbeidsformer kommunene kan benytte dersom de ønsker å 
samarbeide med andre kommuner. 
 
Interkommunalt samarbeid § 17-1:   
«Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt 
samarbeid. 
 

Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, 
kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, 
aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig 
adgang til. 
 
Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene 
om offentlige anskaffelser.» 

 
§ 18-1 Interkommunalt politisk råd     (kommentar: tilsvarer dagens 
regionråd) 

«To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt 
politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller 
fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd. 
 
Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan 
likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å 
forvalte tilskuddsordninger. 
 
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.»  

 
Loven har også en bestemmelse om hva samarbeidsavtalen skal inneholde. 
 
Oversikt over interkommunalt samarbeid i Lillehammer-regionen 

De grunnleggende oppgavene til kommunene er: 

 Være en lokalpolitisk institusjon  
 Yte offentlige tjenester 
 Drive samfunnsutvikling 
 Utøve myndighet  
 En stor arbeidsgiver 



  Sak 10/19 

 Side 8 av 36   

 
Vedlagte oversikt over interkommunale samarbeid per 1. januar 2019 viser at kommunene 
samarbeider på mange av områdene.  
 
Selv om mange avtaler er med i oversikten, vil det alltid være en del faglig samarbeid, 
nettverk og prosjekt, som er kortvarig og/eller situasjonsavhengig.  Oversikten er derfor ikke 
uttømmende.   
 
En utredning som starter opp fra januar 2019 er om muligheten for felles barnevern for 
Gausdal og Lillehammer kommuner.  
 
Vi har i oversikten i hovedsak ikke tatt med stiftelser eller alle selskap som en to av 
kommunene har aksjer i.  Hver enkelt kommune skal ha oversikt over dette i sitt regnskap.  
 
Styring og kontroll for eierskap og interkommunale samarbeid etter kommuneloven. 
Styring og utvikling skjer gjennom eierskapsstrategi, som vedtas av kommunestyret. Og eier- 
meldinger som vedtas av kommunestyret. Kontroll skjer gjennom selskapskontroll, vedtatt 
av kommunestyrene, og gjennomført av kontrollutvalgene. Rapporter etter selskapskontroll 
behandles i kommunestyret, etter innstilling fra kontrollutvalget.   
 
For samarbeidene etter kommuneloven (for § 27 og § 28 samarbeid) er det etablerte rutiner 
for styring, økonomiplanlegging og rapportering.   

Samarbeidene er opprettet gjennom vedtak i kommunestyrene, og regulert gjennom 
vedtekter, samarbeidsavtaler og leveranseavtaler, - litt avhengig av hva slags 
organisasjonsform for samarbeidet som er vedtatt.  

Ved behov for justeringer blir det utarbeidet saker for kommunestyrene. 

Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeid er en del av den 4- årige planen vedtatt 
av kommunestyrene. Rapporter etter forvaltningsrevisjon behandles i kommunestyrene, 
etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

«Verden rundt oss»  

Fra KS 
I mai 2018 utarbeidet KS et dokument som heter: «Utfordringsbilder for kommunesektoren - 
noen trender og utviklingstrekk». Notatet er tatt med her som et grunnlag for refleksjon 
rundt hvordan vi – i de 3 kommunene - kan håndtere framtidige utfordringer i kommunal 
sektor, og dermed sikre en strategisk tilnærming til valg som må gjøres. Overskriftene i 
dokumentet – som er vedlagt - er følgende:  

 Flere eldre – og flere som flytter  
 Trangere økonomisk handlingsrom må håndteres 
 Lokaldemokratiet under press 
 Arbeidsliv i kontinuerlig omstilling – arbeidskraft og kompetanse 
 Klima sterkere på dagsorden 
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 Digitalisering i høyt tempo 
 Bevegelser i kommune – og fylkeskommunekartet  
 Utenforskap, større mangfold og økende ulikheter   
 

Status kommunereform 
Dette er hentet fra hjemmesiden regjeringen.no:  

«Fra 2020 vil det være 356 kommuner. Det gir et grunnlag for sterkere kommuner 
som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn 
for innbyggerne. 

Målet med kommunereformen: 

 Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for 
gode og likeverdige tjenester over hele landet. 

 Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer.  
 Kommunegrensene skal i større grad tilpasses naturlige bo- og 

arbeidsmarkedsregioner. 
 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer 

effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer. 
 Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt 

lokalt. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale 
løsninger. 

 
Tidsplan:  

 Reformen ble satt i gang juni 2014. 
 1. januar 2020 skal alle sammenslåinger være gjennomført. 

 

Antall kommuner: 

 Før reformen (juni 2014): 428 
 Status pr. desember 2017: 

- 156 kommuner med positivt vedtak om sammenslåing i kommunestyret 
- 119 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner 

 Antall kommuner etter sammenslåingene: 356.» 
 

Kommunereformen fortsetter 
I kommuneproposisjonen for 2019 presenteres det videre arbeidet for fortsatt endringer i 
kommunestrukturen. Det er særlig to forhold som trekkes fram for hvorfor det vurderes som 
nødvendig med flere kommunesammenslåinger: Kapasitet og kompetanse i små kommuner, 
og behovet for en mer helhetlig, samordnet og bærekraftig samfunnsutvikling i byområder:  

 
«Kapasitet og kompetanse i små kommuner 
I kommunereformen skal 119 kommuner slå seg sammen til 47 nye kommuner. Om 
knappe to år vil nesten én av tre bo i en ny kommune. Men fortsatt vil mer enn 120 
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kommuner ha under 3 000 innbyggere og nesten halvparten av kommunene mindre 
enn 5 000 innbyggere. 
 
Kommuner med under 5 000 innbyggere har gjennomgående utfordringer med 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor de ulike ansvarsområdene. For 
eksempel har 80 prosent av kommunene med færre enn 5 000 innbyggere ett eller 
færre årsverk til samfunnsplanlegging, og bare 13 prosent har jurist i sin organisasjon. 
I kommuneproposisjonen redegjøres det nærmere for utfordringene med tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse i de minste kommunene, og hvordan en fortsatt økning i 
interkommunalt samarbeid vil svekke det norske generalistkommunesystemet. 
 
Mer helhetlig, samordnet og bærekraftig samfunnsutvikling i byområder 
Samfunnsplanleggingen blir mer helhetlig og bærekraftig når man kan se større 
arealer og flere innbyggere i sammenheng. I vekstkommuner rundt byene går 
tettstedsgrenser og pendling i økende grad på tvers av kommunegrenser. Dette gjør 
det utfordrende å planlegge og gjennomføre tiltak for bedre kommunikasjon, 
infrastruktur, næringsområder og tjenestetilbud. I et samfunnsøkonomisk perspektiv 
vil en bedre kommunestruktur i byområder gi de største gevinstene, ettersom det er 
her de fleste innbyggerne bor og her de fleste ressursene brukes. 
 
Videre innretning og økonomiske virkemidler 
Stortinget har vedtatt at alle sammenslåinger i perioden 2017-2021 utelukkende skal 
bygge på lokale ønsker. Departementet vil derfor fortløpende følge opp vedtak fra 
kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i statsråd. 
Kommuner som slår seg sammen vil motta engangstilskudd etter en standardisert 
modell basert på antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. 
Minstesatsen for to kommuner under 15 000 innbyggere er 25 mill kroner. 
Innretningen på modellen skal særlig stimulere de mindre kommunene til å slå seg 
sammen. Det nye engangstilskuddet blir utbetalt når sammenslåingen er vedtatt 
nasjonalt, og kommer til erstatning for tidligere ordning med tilskudd til dekking av 
engangskostnader og reformstøtte. Inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for 
tap av basistilskudd og nedgang i distriktstilskudd, videreføres med kompensasjon i 15 
år etter sammenslåingen og deretter nedtrapping over 5 år. 
 
Hver kommune vil også kunne få 100 000 kroner per kommunestyreperiode til 
informasjon og folkehøring i forbindelse med sammenslåing. 
 
Fylkesmennene vil få en sentral rolle i kommunestrukturarbeidet også framover.  
Fylkesmennene skal stimulere til gode diskusjoner om behovet for strukturendringer 
og bidra til kommunesammenslåinger lokalt.» 
 

Vurdering – utfordringer og muligheter  

Det brukes mye ressurser på å samarbeide mellom kommunene. Det kan være riktig å stille 
spørsmål ved kost-/nytteverdien av samarbeid kontra en sammenslåing av kommuner.  

Det kan hevdes at det samlede omfanget av interkommunalt samarbeid viser at mange 
kommuner er avhengige av andre kommuner i sin oppgaveløsning.  
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Utviklingen i interkommunalt samarbeid kan også oppleves som en potensiell demokratisk 
utfordring, særlig ved at folkevalgte kan ha utfordringer knyttet til politisk styring, kontroll og 
oversikt. Det kan også være slik at utviklingen av interkommunale styringsnivå øker trykket 
på kommunene, både for at de skal etablere kontrollmekanismer og for at de skal etablere 
styringsformer som sikrer at det ikke utvikler seg i feil retning. 
 
Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse i administrasjonen er en avgjørende faktor for 
å kunne utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Dette innebærer blant annet 
å sikre at de folkevalgte får reell mulighet og gode redskaper til å drive politisk arbeid lokalt, 
planlegge og utvikle kommunen og ivareta både styring og kontroll av den kommunale 
virksomheten, herunder eierstyring av interkommunale selskaper og aksjeselskaper, 
samarbeidsavtaler og andre avtaler. 
 
Et interkommunalt samarbeid forutsetter også at alle parter setter av nok ressurser til å 
bære sin del av samarbeidet. 

Interkommunalt samarbeid har på den annen side vist seg å være fordelaktig for 
kommunene både når det gjelder økonomi og tjenestekvalitet. Interkommunalt samarbeid 
bidrar til økonomiske besparelser for kommunene der det oppnås stordriftsfordeler i form av 
spesialisering av tjenesteutførelse. I mange tilfeller tas innsparingene også ut i økt 
tjenestekvalitet og bredere tjenester. Fellesenhetene våre er eksempler på det. 

Tradisjonelt har man gjerne vurdert oppgavene som er aktuelt for interkommunalt 
samarbeid utfra om de forutsetter mye eller lite utøvelse av skjønn, og om det er påkrevet 
med nærhet til brukerne eller ei. I denne modellen vil det være oppgaver som i stor grad er 
regelstyrte og der nærheten til brukerne ikke er påkrevet, som det er lettest å samarbeide 
om.  

Dette er et for snevert utgangspunkt nå.  Den digitale utviklingen har gjort at betydningen av 
nærhet til brukerne er annerledes i dag enn i 2001, og den kommer til å være noe helt annet 
om ti år. Det er heller ikke slik at et oppgaveområde som i dag inneholder skjønnsutøvelse 
ikke kan organiseres på en annen måte.   

Et viktig spørsmål å stille seg når det gjelder interkommunale samarbeid er hva som er det 
reelle alternativet. En kommune kan ikke velge «å la være å levere» oppgaver en ikke klarer. 
Et alternativ er å kjøpe konsulenttjenester, noe som kan være lovlig (som planarbeid) eller 
ikke (som barnevern), men aldri som en langsiktig eller bærekraftig løsning. 

 

Skisse til ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid  
 
Rådmennene legger fram en skisse for ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid, se 
vedlegget. Den inneholder blant annet forslag til:  

 Visjon 
 Hovedmål 
 Strategier  
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 Forslag om å lage et årshjul for styring, utvikling og kontroll av interkommunalt 
samarbeid 

 Skisse til en handlingsplan for interkommunale samarbeid (plan for gjennomføring) 
 
Alt samarbeid er basert på hvordan klimaet mellom partene til enhver tid er. Et godt 
samarbeid er i utgangspunktet avhengig av en kultur basert på tillit, imøtekommenhet og 
vilje til å løse oppgaver i fellesskap. 

Vi tar også med oss råd fra forskning og utviklingsarbeid (FoU-rapport) om hvordan man kan 
lykkes med interkommunalt samarbeid:  

Råd om rammer rundt samarbeidet: 
  
 Lag interkommunale møteplasser og samarbeidsarenaer – administrative og politiske  
 Bli enige om en visjon for samarbeid som løsnings-alternativ – en viljeserklæring  
 Lag en strategisk plan for gjennomføring  
 Bygg regionale holdninger gjennom bevisstgjøring og informasjon  
 
Råd om praktisk gjennomføring:  
 
 Velg gode samarbeids-prosjekter der gevinst-mulighetene synes åpenbare  
 Sørg for god forankring ned i organisasjonene 
 Bruk tid på mobilisering, planlegging og gjennomføring  
 Legg” trykk” på gjennomføringen  
 Fokuser på lederrolle og gjennomføringsansvar 
 

Kilde:” Hvordan lykkes med interkommunalt samarbeid?”. FoU-rapport på KS sin 
hjemmeside.  

 
 
Fra innspillsrunden i formannskapene januar 2019 
 
Interkommunalt samarbeid settes på dagorden igjen, for å sikre en strategisk tilnærming til 
valg som må gjøres. 
 
Notatet med vedlegg ble lagt fram for formannskapene for å få innspill til temaet, og den 
videre behandlingen av saken. Det ble lagt til grunn at innspill fra formannskapene 
innarbeides i et felles saksframlegg for drøfting i felles formannskapsmøte i februar 2019. 
Samme dag vil hvert enkelt formannskap formelt behandle saken for å gi innstilling til sitt 
kommunestyre. Behandling i kommunestyrene blir da i mars-møtene i 2019. 
 
Formannskapene sto fritt til å drøfte tema osv. Men det var i notatet formulert noen 
eksempler på problemstillinger formannskapene kunne drøfte og gi innspill på:   
 

Hva en tror om framtiden? 
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 Klarer kommunen å oppnå ønsket utvikling alene? Er kommunen i stand til å løse 
lovpålagte oppgaver og håndtere utfordringene den står overfor - i dag og 20-30 år 
fram i tid? 
 

 Hva kan være en framtidig utvikling av interkommunalt samarbeid? Hvordan  
vurderes skissen til ny/fornyet strategi som rådmennene har lagt fram? Hva er bra, og 
hva kan bli bedre?  
 

 Framover vil digitalisering også være et stikkord. Hva kan det bety det for 
tjenesteyting og organisering av tjenestene?  
 

 Er de positive effektene ved interkommunalt samarbeid større enn de negative? 
 

 Er interkommunalt samarbeid nok? Bør kommunene gå inn i 
kommunereformprosessen igjen?  
 

---- 
 
 
Innspill fra formannskapet i Gausdal kommune i møte 15. januar 2019:  
 
«Det ble ikke fattet vedtak. Formannskapets medlemmer kom med innspill, som er 
oppsummert slik: 

 Til skisse til ny strategi: Visjonen sier kanskje for lite om hvor vi vil? Delmålene er 
veldig bra. De er tydelige og presise. 

 Begrepet likeverdighet bør inn i verdiene 
 Visjonen er kort og forståelig 
 Handlingsplanen må utvikles videre. Og hvert enkelt samarbeid må reguleres godt, 

både av hensyn til økonomi, tjenester og ansatte. 
 For interkommunalt samarbeid ligger det mye i skissens første avsnitt: begrep som 

kultur, tillit og vilje. Har vi det? Det må drøftes, og landes. 
 Viktig med felles møteplasser og fellesarenaer, - for å bygge en kultur. 
 Kommunereform og mulig ny prosess må vi snakke om, men det er for tidlig nå. 
 Vi må ta opp igjen kommunereformen. Hvorfor skal vi vente? Samarbeidsomfanget er 

stort, og vokser år for år. Vi må ta det tak i det store samarbeidet, og slå seg sammen. 
Gausdal er for liten for å løse framtidens oppgaver. Delutredningene fra sist prosess 
viser at det er flere fordeler enn ulemper. Det er andre mekanismer som driver 
sentralisering enn kommunereformen. 

 Kommunereformprosessen stoppet for tidlig sist. Men det er for tidlig å ta det opp 
igjen nå. Mye viktigere å bruke tid på å diskutere i kommunene om hva som er veien 
videre, før «nabopraten» om kommunereform. 

 Det er mange aspekter ved kommunereformen. Erfaringen fra Sverige og Danmark er 
ikke bare gode. Der er det blitt mye sentralisering. Debatten må handle om tjenester, 
økonomi, prioriteringer og samfunnsutvikling. Ønsker ikke å ta opp igjen en 
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kommunestrukturdebatt nå. Det er viktig med interkommunalt samarbeid, og det må 
jobbes for å få på plass en ny, tydelig strategi. Og deretter drøfte nye samarbeid, jfr. 
handlingsplanen og innspillene fra formannskapskonferansen. De 3 kommunene har 
ulik tilnærming. Denne prosessen vil kunne klargjøre veien videre for de 3 
kommunene og interkommunale samarbeid. Møteplasser er viktig. Vi må prate 
sammen. 

 Øyer har trukket seg fra utredninger (NAV og barnevern). Lillehammer er rause, men 
vi kan ikke forvente at Lillehammer fortsetter med det om de mindre kommunene 
stadig vekk ikke vil. Det blir også for ressurskrevende. 

 Hvor langt inn i kjernevirksomheten skal de interkommunale samarbeidene gå før vi 
ser at det er riktig å gå videre med andre løsninger – kommunereform.  

 Lokaldemokratiet må en jobbe for å utvikle uansett løsninger. 
 Vi må orke å diskutere utfordringer og muligheter internt i kommunen, og mellom 

kommunene. Vi må gå inn i kjernen av hva evt. problemer med interkommunalt 
samarbeid handler om. Og hva som er alternativene 

 Strategi for framtiden må landes, så kan en gå inn i aktuelle samarbeidsområder. Slik 
sett må strategien være forpliktende. 
 

Innspill fra formannskapet i Lillehammer kommune i møte 15. januar 2019:  
 

 Lillehammer kommune har samarbeidsrelasjoner både sørover og nordover, og vil ta 
dette i betraktning i videre utvikling av interkommunalt samarbeid 

 En forutsetning for ny strategi må være at interkommunalt samarbeid skal være 
formålstjenlig og gi gevinst 

 Hensynet til demokratisk styring og kontroll vil være viktige elementer i vurderingene 
 Hensiktsmessigheten av ulike samarbeidsformer, så som utstrakt bruk av IKS, må 

nøye vurderes og tas hensyn til i videre utvikling av interkommunale relasjoner 
 
Innspill fra formannskapet i Øyer kommune i møte 15. januar 2019:  
 
«Saken ble drøftet og følgende innspill til videre arbeid fremkom: 
 

 Felles formannskapsmøte avholdes i februar i tråd med forslaget, men saken fremmes 
ikke for kommunestyret for vedtak i mars, men senere på våren. 

 Det er ønskelig å bruke lengre tid utover våren 2019 til arbeidet med partipolitiske 
drøftinger og innspill til ny/fornyet visjon og mål for interkommunalt samarbeid. 
Herunder 

a. prinsipper for styring av interkommunalt samarbeid 
b. dialog/samarbeidsarenaer på politisk nivå 
c. om det skal etableres politiske nemder og i tilfelle for hvilke samarbeid dette 

skal etableres 
d. prinsipper for saksbehandlingen (at det alltid skal legges frem flere alternative 
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løsningsforslag til politisk behandling)  
e.  habilitet og interessekonflikter i interkommunale samarbeid 

 
Visjon/strategien for interkommunalt samarbeid må følges opp med en konkret 
handlingsdel.» 
 

---- 

Til drøfting i felles formannskapsmøte:  
 
I felles formannskapsmøte 12. februar oppfordres formannskapene til å drøfte punkt 1, og 
formulere innspill til punkt. 2 og 3. For eksempel:   

 Til punkt 2: Kan en se på forslag til hvordan det skal arbeides videre med 
handlingsplanen? Kan det for eksempel nedsettes en folkevalgt arbeidsgruppe på 
tvers av kommunene. Eller ønsker en at rådmennene – på bakgrunn av prosesser 
internt i hver kommune - kommer med et forslag til de folkevalgte organene innen 
juni 2019? Handlingsplanen kan gjelde fra 1. januar 2020.  

 Til punkt 3: Formelle møteplasser som kan utvikles, jfr. årshjulet for styring, utvikling 
og kontroll.  

 Andre tema som kan være aktuelle i innstillingens punkt 3. 

 
Saken blir deretter formelt behandlet i formannskap og kommunestyre i den enkelte 
kommune.  
 

---- 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken.  

2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år 
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles 
formannskapskonferanse. Frist for utkast til første versjon av handlingsdelen er 1. juni 
2019.  

3. (Det henvises til saksutredningen, siste avsnitt: Til drøfting i felles 
formannskapsmøte). 

 
Ådne Bakke  
Rådmann 
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HELHETLIG ROS 2019 
FELLES ROS-ANALYSE GAUSDAL-LILLEHAMMER-ØYER 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: X20 &32  
Arkivsaksnr.: 18/46     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Felles helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Gausdal-Lillehammer-Øyer 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I denne saken anbefaler rådmannen at kommunestyret tar revidert helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse til orientering. Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i 
kommende økonomi- og handlingsplan.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Gjennom lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(Sivilbeskyttelsesloven) er kommuner tillagt et generelt og omfattende ansvar for 
samfunnssikkerhet og beredskap. Loven pålegger blant annet at det skal utarbeides helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan. 
 
§14: «Kommunene plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i 
kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall 
kan påvirke kommunene. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en 
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)». 
 
Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har valgt å utarbeide ROS-analyse i et felles 
prosjekt. De tre kommunene samarbeider allerede tett om beredskap, blant annet ved 
øvelser. I tillegg er det slik at en uønsket hendelse ikke kjenner kommunegrensene, så når 
den inntreffer vil den i mange tilfeller påvirke eller være sammenfallende med en 
nabokommune. I tillegg er de tre kommunene ganske like hva gjelder hvilke hendelser som 
kan inntreffe. Det er forskjeller (for eksempel har ikke Gausdal jernbane eller tuneller), men 
det er betydelig flere likheter.  
 
De tidligere ROS analysene for alle tre kommunene krever revisjon. Endret trusselbilde og 
andre utviklingstrekk, særlig klimaendringer og samfunnet cyberavhengighet krever også 
tettere kontinuerlig årvåkenhet og oppfølging. Lillehammer og Øyer kommune har ved tilsyn 
fra Fylkesmannen (2017) fått avvik i forhold til overordnet ROS-analysestatus, som også 
nødvendiggjør revisjon.  
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Vedlagte ROS analyse er overordnet og helhetlig, og vil erstatte tidligere ROS-analyser for de 
tre kommunene. 
 
Fakta 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er delt inn i 5 hovedkapitler. Det er 39 ulike hendelser 
som er analysert. Hovedkriteriet for om en tenkt hendelse skal analyseres eller ikke har vært: 
Vil denne hendelsen, hvis den inntreffer, medføre at kommunal kriseledelse settes? Hvis 
svaret på dette spørsmålet har vært nei, er ikke hendelsen analysert i denne overordnede 
analysen. Det vil da være en hendelse som bør analyseres og belyses i sektorplaner.  
 
Avgrensningen knyttet til valg av hendelser som blir analysert er i samsvar med veilederen 
for utarbeiding av helhetlig ROS fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), 
som for øvrig har vært et viktig hjelpemiddel i arbeidet.  
 
Arbeidet med denne ROS- analysen er forankret i kommunenes planstrategi, og har vært 
ledet av regional rådmannsgruppe som overordnet styringsgruppe. Planen er også framlagt 
for felles beredskapsråd 14.2.18.  
  
Analysearbeidet startet med en oppstartsdag 15.3.18, hvor 8 bredt sammensatte grupper av 
virksomhetsledere fra de tre kommunene arbeidet med hendelsesanalyser. Gruppenes 
arbeid ga verdifullt grunnlagsmateriale for de hendelser som er analysert. Et råutkast til 
analyse ble sendt til om lag 30 eksterne aktører høsten 2018; Politiet, Statens vegvesen, NVE, 
Eidsiva Energi/Gudbrandsdal Energi, Mattilsynet m.fl., inkl. frivillige ressurser, for å få innspill 
til analysearbeidet. De innspillene som kom, er hensyntatt i arbeidet.   
 
I arbeidet har en brukt krisehåndteringsverktøyet CIM sin ROS-modul. I denne modulen har 
en detaljregistrert de enkelte hendelsene. CIM er det helhetlige styringssystemet for 
sikkerhet og beredskap som kommunene er pålagt å bruke via Fylkesmannen. Ved å bruke 
CIM er det lagt inn et analysegrunnlag for hver hendelse som er lett å justere og oppdatere i 
det kontinuerlige arbeidet. Det har vært gjort med basis i Gausdal sin gamle versjon som lå i 
CIM. De enkelte hendelsene er således justert og/eller supplert i forhold til dagens situasjon 
og trusselbilde. 
 
Vurdering: 
Kommunalt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er viktig arbeid. Det pågår 
kontinuerlig i alle kommuner. En overordnet helhetlig ROS-analyse er en av grunnsteinene i 
det kommunale arbeidet med sikkerhet og beredskap.  
 
CIM er et viktig kommunikasjons- og styringssystem, som blant annet Fylkesmannen bruker 
flittig. Fra tidligere er det bare Gausdal som har tatt i bruk ROS-modulen i CIM. Når alle de tre 
kommunene nå skulle revidere planene som et felles prosjekt var det naturlig at alle 
kommunene tok i bruk ROS-modulen i CIM. Prosjektet har hatt noen utfordringer i at en nå 
skulle bruke CIM som verktøy. Hovedutfordringen har vært at analyseskjema som DSB 
anbefaler at en bruker, ikke sammenfaller med analyseskjema i CIM. Prosjektet har således 
måttet konvertere informasjon fra DSB sitt skjema over i CIM.  
Ved at en bruker ROS modulen i CIM har en til enhver tid en oppdatert ROS-analyse. Den 
analysen som fremmes til politiske behandling er et bearbeidet uttrekk av datainnlegging og 
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rapportuttak. Skulle rådmannen i nær fremtid velge å legge til en hendelse, kan en etter 
dette ta et nytt uttrekk av data, og således ha en ny plan. Gjennom å bruke CIM er ikke 
helhetlig ROS- analyse en statisk plan, men et pågående arbeid en når som helst kan gjøre 
endringer/forbedringer i.  
 
I vedlagte ROS-analyse er det forslag til tiltak en kan gjøre på kort og lang sikt. Det er påpekt 
tre tiltak en kan gjøre for å komme fra ikke akseptabel risiko til akseptabel risiko forutsatt 
tiltak. De tre tiltakene som er anbefalt kraver alle investeringer i de tre kommunene. 
Hvorvidt en skal gjøre disse investeringene, eller om det er andre måter en kan få redusert 
risikoen gjennom vil rådmannen komme tilbake til i kommende økonomi- og handlingsplan. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal 
– Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og 
handlingsplan for perioden 2020 – 2024. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 SYKEHUSET INNLANDET - ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2017     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
12/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og rutiner 2019-2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med Samhandlingsreformen ble det fra våren 2012 etablert et samarbeids- 
avtaleverk mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Alle avtalene ble evaluert og 
reforhandlet i 2013 og 2015, og nåværende avtale har virketid til 01.03.19. Det har det siste 
året vært kjørt en prosess med reforhandling av avtaleverket for en ny fireårsperiode. 
 
Det anbefales at de framlagte avtaledokumentene godkjennes av kommunestyret, og at 
ordfører undertegner overordnet samarbeidsavtale mellom Øyer kommune og Sykehuset 
Innlandet HF. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endringer i 
tjenesterutinene, dersom det oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene er enige i 
endringene. 
 
Saksutredning: 
Gjennom Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 6, skal: 

Kommunestyret selv inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i 
helseregionen, eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. 
Kommunen kan inngå avtale alene, eller sammen med andre kommuner. 

 
I § 6-2 listes det opp en rekke krav til avtalens innhold. Avslutningsvis heter det: 

Når det avtales samarbeidstiltak må avtalen klargjøre ansvarsforholdene, herunder 
må arbeidsgiveransvaret klargjøres. Videre må det avtales hvordan samarbeids- 
forholdet skal organiseres og finansieres. 

 
Gjennom rådmannsutvalgene i de to fylkene ble det i 2011 bestemt at de kommunale 
representantene i Administrativt samarbeidsutvalg, senere Overordnet samarbeidsutvalg 
(OSU), skal forhandle med sykehusledelsen om et forslag til en overordnet avtale, 
tjenesteavtaler i tråd med kravene i § 6-2, og tilhørende samarbeidsrutiner. 
 
Førsteutgaven av avtalene ble inngått våren 2012. Alle avtalene ble evaluert og reforhandlet 
i 2013 og 2015 og nåværende avtale har virketid til 01.03.19. Fra sykehusets side er det viktig 



  Sak 12/19 

 Side 20 av 36   

å ha likelydende avtaler med alle kommuner i opptaksområdet. Samarbeidsavtalen som nå er 
reforhandlet, består av tre deler; overordnet samarbeids-avtale, tjenesteavtaler og rutiner. 
 
En framforhandlet avtale skal, i tråd med loven, legges fram for henholdsvis styret for 
helseforetaket og for hvert av kommunestyrene for en formell behandling. Det er den 
overordnede samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene som oppfyller lovens krav. For at 
endringer i de tilhørende rutinene skal kunne skje på en hensiktsmessig måte er det viktig at 
dette kan skje administrativt etter en anbefaling fra OSU. Det er viktig å presisere at den 
enkelte kommune og helseforetaket er likeverdige parter i avtalen. Evaluering og 
reforhandling av avtalen skjer i regi av OSU. 
 
I tillegg til de felles avtalene kan enkeltkommuner og sykehuset inngå separate bilaterale 
avtaler dersom partene finner dette hensiktsmessig. 
 
Evalueringsprosessen: 
Avvik fra de gjeldende avtalene og rutinene registreres fortløpende i avvikssystemet. 
Alvorlige avvik som ikke løses mellom partene der og da drøftes i Geografisk samarbeids-
utvalg (GSU) og rapporteres til OSU, slik at avvik som gjentas hyppig danner grunnlag for det 
regelmessige revideringsarbeidet. 
 
Evalueringen av dagens avtaler har vært gjenstand for en omfattende prosess, med både 
samlinger der representanter for kommunene og fra SI har deltatt, innhenting av skriftlige 
høringer fra fagfolkene som bruker avtalene og invitasjon til innspill fra ulike faggrupper. Et 
utvalg på fire personer, to fra Sykehuset Innlandet HF og to for kommunene, har gått 
gjennom alle innspillene og formulert det forslaget som ble behandlet i OSU 31.10.18. 
 
Målet med revideringen har vært en oppdatering, klargjøring og en forenkling og 
komprimering av teksten. Forslaget er gjennomgått av jurister både i helseforetaket og i KS. 
De vedtatte avtalene vil være juridisk bindende for partene. 
 
Helseforetakets behandling av avtalene 
Resultatet etter forhandlingene i OSU, ble lagt fram for sykehusstyret i møte den 23.11.18. 
 
Sykehusstyret fattet følgende vedtak: 

1. Styret godkjenner samarbeidsavtalen som er reforhandlet mellom Sykehuset 
Innlandet og kommunene i sykehusområdet. Avtalen består av overordnet 
samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og rutiner. Avtalen gjelder fra 01.03.19 – 
28.02.23. 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å framforhandle og godkjenne 
endringer i rutinene, dersom det oppstår behov i avtaleperioden og dersom 
partene er enige i endringene. 

 
Etter dette vedtaket har Sykehuset Innlandet HF sendt ut signerte eksemplarer av 
avtaledokumentene til hver av kommunene, med oppfordring om behandling i 
kommunestyret og retur av ett underskrevet eksemplar av avtalen så raskt som mulig. Ved 
en misforståelse i administrasjonen er avtalen blitt liggende ubehandlet i Øyer kommune 
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over fristen. Sykehuset Innlandet er informert om forsinkelsen, og signert avtale vil bli 
returnert innen dato for ikrafttredelse. 
 
Sykehuset Innlandet HF vil legge ut hele avtaleteksten, med samhandlingsrutiner, på sine 
hjemmesider straks etter at den nye avtalen trer i kraft og oppfordrer hver av kommunene til 
å gjøre det samme. 
 
Punkter i avtalene som det er verdt å merke seg for kommunestyret 
Deler av avtaledokumentet er av størst interesse for fagpersonellet innen helse- og 
omsorgstjenestene. Dette gjelder spesielt samhandlingsrutinene som regulerer det daglige 
samarbeidet mellom helsepersonellet i sykehuset og i kommunene. 
 
Øvrige deler av dokumentet har også betydning for samhandlingen mellom kommunen og 
helseforetaket på et mer overordnet plan, blant annet i forhold til dagens oppgavedeling 
mellom kommunen og helseforetaket, bruk av ressurser og ikke minst endringer av 
oppgaver, og utvikling og bruk av informasjonsteknologi. 
 
Eksempler på forhold det er verdt å merke seg: 

1. Avtalene er juridisk bindende for partene. Mislighold fra en part, kan medføre 
krav om å dekke dokumenterte tap for den annen part. 

2. Partene er forpliktet til å gjøre avtalene kjent for egne ansatte og for 
samarbeidspartnere, f.eks. fastleger, legevakt, fysioterapeuter med avtaler 
med kommunene, NAV o.a.  

3. Dersom kommunen og/eller Sykehuset Innlandet HF ønsker å endre 
oppgavefordelingen innenfor rammen av lovverket, skal følgende oppfylles: 
a. Partene skal være likeverdige. 
b. Dialog og høringer skal være gjennomført og planlagt i god tid. 
c. Det er viktig å sikre helhet, sammenheng og forutsigbarhet i 
pasientforløpet. 
d. Ressurser i form av kompetanse og økonomi skal avklares. 
e. Det skal være enighet mellom partene. 

4. Partene samarbeider om pakkeforløp og pasientforløp for ulike 
pasientgrupper. 

5. Begge parter er ansvarlige for at det opprettes koordinerende enhet/ 
forløpskoordinator i egen organisasjon, jfr. tjenesteavtalen om koordinerte 
tjenester. 

6. Partene kan inngå lokal tilleggsavtale om telemedisinske tjenester og 
tilrettelegge for bruk av videokommunikasjon, der det er hensiktsmessig i 
pasientforløpet/behandlingen, jfr. Tjenesteavtalen om IKT-løsninger lokalt. 

7. For å understreke viktigheten av de to samhandlingsutvalgene, OSU og GSU, 
er sammensetningen av disse utvalgene foreslått endret. 
a.  Hovedoppgavene for begge utvalgene er å fremme samarbeid om et 
 godt og sømløst pasienttilbud og å forebygge avvik, uenighet og/eller 
 interessemotsetning mellom partene. 
b.  Partene har gjensidig informasjons- og involveringsplikt i forhold som 
 påvirker den annen part, for eksempel endringer i tilbud. Både OSU 
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 og GSU er viktige informasjons- og involveringskanaler mellom 
 kommunene og Sykehuset Innlandet HF. 
c.  Medlemmene i de to utvalgene er selv ansvarlige for kontakten med 
 dem man representerer. Representantene og de avtaleansvarlige har 
 i fellesskap ansvar for å fremme saker for utvalgene. 
d.  Det er partenes ansvar å etablere system for brukermedvirkning. 
e.  OSU er et partssammensatt, overordnet og strategisk 
 utviklingsorientert utvalg mellom Sykehuset Innlandet HF og de 
 kommunene som har inngått samarbeidsavtale. 
f.  OSU er rådgivende og skal avklare gråsoneutfordringer og bidra til 
 god samhandling, samt spre bedre praksis, god kvalitet og eksempler 
 på godt samarbeid. 
g.  OSU kan foreslå nye samhandlingsrutiner og endringer i 
 eksisterende. 
h.  Sykehuset og kommunene er representert med 5 representanter  hver. 
Kommunene lar seg representere med en rådmann oppnevnt  av KS i 
Innlandet, samt en valgt representant blant de kommunale 
 representantene i hvert av de fire GSU. 
i.  Det understrekes at alle kommuner har rett til å være representert i 
 det GSU som dekker deres geografiske område. 
j.  Kommunerepresentantene i hvert GSU velger sin representant til 
 OSU. 
k.  Hvert GSU skal dekke både psykisk helse, rus og somatikk. 

8.  Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning og kompetanseoverføring, 
 jfr. egen tjenesteavtale. Her er det også viktig å merke seg at OSU anbefaler 
 alle parter å ta i bruk «Kompetansebroen», et nettbasert opplærings- og 
 veiledningssystem og delta aktivt i kompetanseklyngen «HelseInn» (tidligere 
 Terningen Nettverk) som nå utvikles til et samarbeid mellom Høgskolen i 
 Innlandet, NTNU Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF og samtlige kommuner i 
 Innlandet. Hedmark fylkeskommune er en viktig pådriver og økonomisk 
 bidragsyter her. 
9.  Samarbeid om forebygging, jfr. egen tjenesteavtale. 
10. Omforente beredskapsplaner, planer og rutiner for den akuttmedisinske 
 kjede. 
11. Rutine for gjensidig hospitering, se egen tjenesteavtale. 
12. Samarbeid om tilsetting av leger i spesialisering under utdanningen første 
 del (LIS1), se egen tjenesteavtale og rutine. 

 
Som en omforent praksis stiller hver av partene nødvendige ressurser for, og dekker egne 
økonomiske utgifter i forbindelse med, oppfølging av disse avtalene, jfr. helse- og 
omsorgstjenestelovens § 6-2. 
 
Reforhandlet avtale skal gjelde for perioden fra 01.03.19-28.02.23. Avtalen skal årlig 
gjennomgås av OSU. 
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Behandling i Øyer kommune 
Et forslag til revidert avtaleverk ble våren/sommeren 2018 sendt på høring til kommunene i 
Sykehuset Innlandet HF sitt opptaksområde. Kommunestyret i Øyer behandlet dette 
høringsutkastet i sitt møte 27.09.18 (jfr. sak 87/18). Øyer kommune har nå, som avtalepart, 
fått tilsendt eksemplarer av de framforhandlede avtaledokumentene til behandling. 
 
I Helse- og omsorgsloven heter det at: 

Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i 
helseregionen, eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. 

 
I punkt 9 i Overordnet samarbeidsavtale heter det: 

Avtalen trer i kraft fra 01.03.2019, avløser gjeldende avtale og gjelder fram til 
28.11.2023. Dersom det er behov for endringer i rutinebeskrivelsene, kan disse vedtas 
administrativt etter forslag fra OSU. 

 
Denne presiseringen er tatt inn for å tydeliggjøre at avtaledokumentene består av tre ulike 
deler, en overordnet avtaletekst som beskriver hvorledes samhandlingen mellom 
helseforetaket og kommunen skal organiseres, del to omfatter faglige prinsipper på de 
områdene som er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 6 – 2, mens del tre er mer 
detaljerte faglige beskrivelser av hvorledes samarbeidsrutinene skal praktiseres. OSU 
anbefaler at rådmannen og administrerende direktør for helseforetaket gis fullmakt til å 
vedta endringer i samarbeidsrutinene, etter forslag fra OSU. 
 
Vurdering: 
Det har vært en gjort et grundig arbeid med revisjon og reforhandling av samarbeids-
avtaleverket for kommende fireårsperiode. 
 
Rådmannen anbefaler at de framlagte avtaledokumentene godkjennes av kommunestyret. 
Det anbefales at ordfører undertegner overordnet samarbeidsavtale mellom Øyer kommune 
og Sykehuset Innlandet HF. Det anbefales videre at rådmannen gis fullmakt til å godkjenne 
endringer tjenesterutinene, dersom det oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene 
er enige i endringene. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og 

kommunene i Hedmark og Oppland.  
 
2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endringer i rutinebeskrivelsene, dersom det 

oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene er enige i endringene. 
 

 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/194     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Planstrategi Øyer kommune 2016-2019 – forslag til revidert framdrift 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 111/18 Økonomiplan 2019 – 2022     
KS-sak 102/17 Øyer kommunes planstrategi 2016 – 2019 – forskjøvet framdrift 
KS-sak 83/16 Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i sak 83/16 Planstrategi for Øyer kommune 2016 – 2019, og i sak 
102/17 ble framdriften i planstrategien revidert. I økonomiplan 2019 – 2022 varslet rådman-
nen behov for en egen sak om ytterligere revidert framdrift tidlig i 2019.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret skal innen et år etter konstituering vedta en 4-årig planstrategi. Den 
kommunale planstrategien er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunestyret til å 
avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens 
behov. Planstrategien skal gi en systematisk vurdering av kommunens planbehov, slik at 
kommunen best mulig kan møte aktuelle utfordringer framover. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 83/16 Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019, og reviderte 
framdriften i denne i sak 102/17. I økonomiplan 2019 – 2022 er planoppgaver i økonomiplan-
perioden omtalt i eget kapittel, og rådmannen varslet her behovet for en egen sak tidlig i 
2019 for å justere framdrift.  
 
Vurdering: 
En rekke større planer er forutsatt vedtatt i 2019. Rådmannen mener det er behov for å 
forlenge planprosessene i tid, både av kapasitetshensyn, for å sikre gode planprosesser og 
hensynta sammenheng mellom flere av planene. 
 
 Arbeid med ny planstrategi for 2020 – 2024 vil bli igangsatt høsten 2019.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert framdrift av Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/166     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Innkjøpsreglement for Øyer kommune, datert 23.01.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 98/18 Innkjøpsstrategi Øyer kommune 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utarbeidet nytt innkjøpsreglement for Øyer kommune. Rådmannen har valgt 
dette fordi vi trenger en grundig gjennomgang av lovverk, samt at innkjøp blir foretatt etter 
felles retningslinjer for hele kommunen. Kommunen skal framstå etisk og det er nødvendig å 
kvalitetssikre lovverk og hvilke krav som ligger til en kommune med tanke på offentlig 
innkjøp.  
 
Saksutredning og vurdering: 
Reglementet bygger på den regionale innkjøpsstrategien vedtatt i sak 98/18. 
 
Reglementet er bygget opp for å synliggjøre lovkrav og hvilke regler og rutiner kommunen 
må følge ved offentlige innkjøp. Med innkjøp i dette reglementet er ment alt fra innkjøp av 
forbruksmateriale til innkjøp av konsulenttjenester i forbindelse med investeringsprosjekt. 
 
Reglementet er ment også som en støtte og en trygghet for de som daglig driver med inn-
kjøp, og ikke minst en veileder for de krav som stilles til en med innkjøpsmyndighet. 
 
Selv om Øyer kommune er med i et interkommunalt innkjøpssamarbeid med Lillehammer og 
Gausdal, må vi heve og spisse kompetansen i egen kommune og bruke en dedikert fagperson 
som innkjøpsansvarlig. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar innkjøpsreglement for Øyer kommune som framlagt. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/192     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til retningslinjer for forskottering av spillemidler, datert 04.02.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan Kultur og fritid 2016 – 2025 
Gjeldende handlingsprogram idrett og friluftsliv (27.11.2018), FSK-sak 113/18, møte 
04.12.2018. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen viser til «etterslepsproblematikken» når det gjelder innvilgelse av søknader om 
spillemidler. Når søknaden nærmer seg tildeling av spillemidler kan det være hensiktsmessig 
at kommunen bidrar til anleggsstart gjennom forskottering av spillemidler. 
 
For å bidra til forutsigbarhet og mest mulig lik behandling av lag/foreninger rår rådmannen 
kommunestyret til å vedta retningslinjer for forskottering av spillemidler. Forskotteringen 
foreslås gjennomført som et utlån, rådmannen vil se på muligheten for å opprette et eget 
fond til formålet. Rådmannen rår kommunestyret til å gi formannskapet fullmakt til å avgjøre 
søknader om lån til forskottering av spillemidler. 
 
Saksutredning: 
Generelt 
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov 
om pengespill mv av 28. august 1992 nr 103 med endringer av 15. desember 2017 og 1. juni 
2018. Kulturdepartementet og fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet 
fra Norsk Tipping – de midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet i kommunene. 
 
Kommunens oppgaver er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene 
som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets bestemmelser. 
Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene og søknadene prioriteres i følgende to 
kategorier. 
 
 Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering) 
 Nærmiljøanlegg 
 
Forslaget til kommunal prioritering behandles politisk. 
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Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, 
andelslag, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. 
Kommunen eller anleggseier må eie grunnen eller ha tinglyst leieavtale på minimum 30 år, 
for nærmiljøanlegg er kravet 20 år. For søknader om støtte av anlegg med store bygge- og 
driftskostnader (f.eks. svømmehaller, idrettshaller ol.) godtas som regel bare kommune eller 
fylkeskommune som eier. 
 
Tilskuddenes størrelse 
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme. 
Tilskuddet er begrenset oppad, varierende for type anlegg. For nærmiljøanlegg er satsene ½ 
av godkjent kostnad, med øvre grense på kr. 300 000 pr anleggsenhet. 
 
Kommunedelplan Kultur og fritid 2016 – 2025 og gjeldende handlingsprogram 
Kulturdepartementet stiller krav om at anlegg det søkes spillemidler til må være prioritert i 
handlingsprogrammet for å kunne tas i betraktning ved den årlige tildelingen. 
Handlingsprogrammet i kommunedelplan Kultur og fritid rulleres årlig, siste gang FSK-sak 
113/18, møte 04.12.2018. Samlet søknadssum i FSK-saken for ordinære anlegg er 11,5 mill kr 
fordelt på ni prosjekt. Søknadssum pr anlegg varierer fra kr 345.000 til kr 2.450.000. For 
nærmiljøanlegg er samlet søknadssum kr 543.000 fordelt på to anlegg.  
 
Tildeling av spillemidler 
Sitat fra Oppland fylkeskommunes hjemmeside:  
«I Oppland som ellers i landet er det et stort sprik mellom behovet for tilskudd og 
spillemidler tilgjengelig til anlegg og fysisk aktivitet. Denne mangelen på spillemidler blir 
gjerne kalt etterslepsproblematikken. Etterslepet innebærer at søkere må forvente å måtte 
søke flere år før søknad om spillemidler blir innvilget. På landsbasis er gjennomsnittlig 
ventetid for tilskudd til ordinære idrettsanlegg cirka tre til fire år. For nærmiljøanlegg er 
ventetiden ett til to år.» 
 
Det framgår videre av hjemmesida blant annet at det i 2018 ble fordelt i overkant av 60 
millioner kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Oppland. Tilskuddspotten fordeles 
prosentvis mellom de seks regionene i fylket basert på søknadssum. 
 
«Etterslepsproblematikken» - lokalt tiltak: Forskottering i form av utlån 
Etterslepet innebærer at søkere må forvente å søke flere år før søknad om spillemidler blir 
innvilget. Når søknaden nærmer seg tildeling av spillemidler kan det være hensiktsmessig at 
kommunen bidrar til anleggsstart gjennom forskottering av spillemidler. Dette har Øyer 
kommune gjort flere ganger de siste årene. 
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til etterslepsproblematikken og poenget med at kommunen bidrar til 
anleggsstart gjennom forskottering av spillemidler. Det er behov for å etablere retningslinjer 
for forskottering. Retningslinjene vil bidra til forutsigbarhet både for kommunen og aktuelle 
lag/foreninger og vil representere et bidrag til likebehandling av søkerne. Forslag til 
retningslinjer følger som vedlegg til saken.  
 



  Sak 15/19 

 Side 29 av 36   

Av forslaget til retningslinjer framgår forutsetningene for forskottering, f.eks. at 
spillemiddelsøknaden skal ha vært fornyet og nærmer seg tildeling av spillemidler (punkt 4).  
 
Forskotteringen foreslås gjennomført som et utlån til aktuelt lag/forening. Rådmannen vil se 
på muligheten for å opprette et eget fond for forskottering av spillemidler.  
 
Rådmannen foreslår at formannskapet gis fullmakt til å inngå utlånsavtaler med lag og 
foreninger som innfrir retningslinjene for forskottering av spillemidler. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for forskottering av spillemidler datert 04.02.2019. 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknader om lån til forskottering 

av spillemidler. 
3. Utlånene finansieres av et eget fond for forskottering av spillemidler. 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/209     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Norges Skiforbund datert 30.10.2018. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.  
 
Sammendrag: 
Norges Skiforbund (NSF) søker i denne saken Øyer kommune om kr 500 000 i støtte til et 
samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende arrangementer i 
Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Rådmannen er positiv til søknaden fra NSF og 
rår kommunestyret til å bevilge halvparten av omsøkt beløp, kr 250.000. Det er en 
forutsetning at alle øvelsene blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. Rådmannen rår 
kommunestyret til å presisere i vedtaket at Øyer kommunes tilskudd utbetales til søkeren - 
NSF. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:   
Norges Skiforbund (NSF) er av International Paralympic Committee (IPC) forespurt om å 
avholde et samlet VM for idrettene alpint, langrenn, skiskyting og snowboard. WPA (alpint), 
WPN (nordisk), WPS snowboard). I praksis speiler dette programmet for ski- og 
snowboarddelen fra Paralympics. Det vil være første gang en arrangerer et felles VM for 
disse vinteridrettene. Konkurranseperioden i VM vil strekke seg over 10 dager. I tillegg 
kommer det en rekke med testarrangementer (prøve VM) i forkant og verdenscup-finaler i 
etterkant av selve VM. Arrangementene i forkant (2019 og 2020) og i etterkant (2022 og 
2023) vil utgjøre ytterligere 30 konkurransedager. Samlet vil derfor et Para VM totalt dreie 
seg om 40 konkurransedager i perioden 2019 – 2023.  
 
Fakta: 
Selve VM arrangementet vil foregå i perioden 4. – 15. februar 2021. Estimert antall 
akkrediterte er 750 (totalt for utøvere, ledsagere og trenere). 
 
NSF har pekt på Lillehammer Skifestival AS (LS) som teknisk arrangør. NSF ser for seg å 
innrette arrangementet etter modell som ble fulgt for Ungdoms-OL, der lokale klubber utgjør 
kjernen i arenastab for de ulike idrettene. Dog med en nedskalert versjon sammenlignet med 
Ungdoms-OL. Rekruttering av nye frivillige som også får trening i spesifikke forhold som 
gjelder et paramesterskap er en ønsket og nødvendig merverdi. For selve VM påregner man 
et frivilligbehov på ca. 400.  
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NSF har i sin søknad til Øyer kommune pekt på en rekke grunner for at et første felles Para 
VM på snø bør arrangeres i Gudbrandsdalen: 
 

 Gi norsk paraidrett et sportslig løft 
 NSF ønsker å sette en god standard for gjennomføring av et samlet VM der 

anleggssituasjonen i Lillehammerregionen gir muligheten for et kompakt 
arrangement 

 I allianse med øvrige særforbund og Norges Idrettsforbund (NIF) er målet å sørge for 
et førsteklasses sportslig arrangement 

 Norsk idrett vil sammen med IPC styrke de nordiske skigrenene som en del av verdens 
parasport 

 Norsk idrett vil fremvise inkludering som en verdi som omsettes i praksis 
 Suksessen «Den norske idrettsmodellen» skal favne alle 
 God gjenbruk av anlegg 
 Utvikling av arrangørkompetanse for paraidretter 
 Bidra til økt interesse i norsk næringsliv.  

 
Vedr. organisering har NSF ved prosjektleder og arrangementsavdeling nedsatt en 
arbeidsgruppe bestående av representanter fra nasjonale særforbund, Lillehammer 
Skifestival AS og IPC. Dette vil utgjøre kjernen i Local Organising Committee (LOC). En vil også 
søke å innlede et samarbeid med Hafjell-Kvitfjell Alpin AS, som er det lokale arrangements-
selskapet for alpine grener.  
 
NSF ser for seg at de aktuelle særforbund og NIF ved Generalsekretæren vil utgjøre 
hovedkomiteen. Leder av LOC skal ha møterett i hovedkomiteen.  
 
NSF skriver i sin søknad at det er viktig å gi utøverne den rammen de fortjener for sitt 
arrangement. Det ligger en forventning om et kulturprogram og sidearrangementer som 
underholder og belyser aktuelle temaer.  
 
NSF har hatt en positiv dialog med Norsk Rikskringkasting (NRK) om mulig sendeskjema gitt 
at NRK fortsatt vil være rettighetshaver for disse sendingene.  
 
NSF og LS har utarbeidet et budsjett som ligger til grunn for videre arbeid. Kostnadssiden i 
budsjettet viser en ramme på 22,7 millioner kroner. Kulturdepartementet (KUD) har allerede 
gitt tilsagn om NOK 15 millioner. Resterende NOK 7,7 millioner håper NSF skal dekkes 
gjennom IPC, sponsorer, særforbund, Oppland fylkeskommune, Øyer og Lillehammer 
kommuner.  
 
Vurdering: 
Et para VM i 2021 vil være et stort og viktig arrangement for Lillehammer-regionen. Skal en 
for første gang samle så mange av grenene til et felles VM, kan rådmannen vanskelig tenke 
seg et område som er bedre egnet enn Lillehammer-regionen.  Av positive grunner til å 
arrangere et Para-VM vil rådmannen trekke frem:  

 Løft for paraidrettene 
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 Inkludering i idretten 
 Rekruttering og utvikling av frivillige 
 Tilstrømming av gjester i regionen 
 Bruken av lokalt selskap som teknisk arrangør 
 Viktigheten av et Para-VM i forhold til OL/PL. 

 
Løft for paraidrettene: 
Lillehammer har over flere år blitt et senter for toppidrettssatsing sommer som vinter. Dette 
er positivt både i forhold til omdømme og i forhold til å rekruttere flere til idretten. I 
lokalidretten har det blitt gjort mye positivt arbeid knyttet til å rekruttere og tilrettelegge for 
paraidrett, og et slikt arrangement vil kunne forsterke alt det gode arbeidet som allerede 
gjøres i klubbene. At regionen skal ha et VM et par år frem i tid vil gjøre at Lillehammer-
regionen blir et attraktivt område å bo og trene i også for parautøvere. 
 
Inkludering i idretten: 
Lillehammer-regionen skal være Europas ledende vintersportsdestinasjon. Et Para-VM og en 
satsing på paraidrettene vil bidra til å komplettere ytterligere regionens arbeid for å oppfylle 
denne visjonen. Det å inkludere nye idretter og idrettsutøvere vil styrke regionen, samtidig 
som en bidrar på et viktig samfunnsområde. At idretten går foran og viser inkludering og 
muligheter i praksis vil kunne være med å sette en standard også for andre områder i 
samfunnet.  
 
Rekruttering og utvikling av frivillige: 
I Lillehammer regionen er det mange frivillige. Ungdoms-OL bidro med flere nye og unge 
frivillige. At regionen gjennom et felles VM for paraidretter igjen får et større arrangement vil 
kunne bidra til å beholde en del av de frivillige som regionen allerede har. I tillegg til at det 
kan rekruttere nye frivillige. At det er et Para-VM vil også gi regionen frivillige med 
spisskompetanse knyttet til flere grener enn hva som er tilfellet i dag.  
 
Tilstrømming av gjester til regionen: 
I vår region er reiselivet en særdeles viktig aktør. Større arrangementer er viktig for reiselivet. 
40 konkurransedager over flere år vil kunne være en viktig bidragsyter inn mot reiseliv og 
overnattingsbedrifter.  
 
Bruk av lokalt selskap som teknisk arrangør: 
I søknaden peker NSF på Lillehammer Skifestival AS som teknisk arrangør av Para-VM. NSF er 
imidlertid som medeier av selskapet klar over det omstruktureringsarbeidet som pågår og er 
innforstått med at arrangementsporteføljen kan bli lagt til et annet selskap. NSF har 
bekreftet at det i så fall er naturlig at dette selskapet også blir teknisk arrangør av Para-VM. 
 
Viktigheten av para VM i forhold til OL/PL: 
Kommunestyret i Lillehammer initierte i april 2018 oppstart av en arbeidsgruppe som skal 
utrede muligheten for et fremtidig OL/PL i Lillehammer-regionen. 2030 ble satt som et 
tentativt mål for arbeidet. Det er rådmannens vurdering at Lillehammer-regionen vil styrke 
sitt kandidatur gjennom å avholde VM og VC i paraidretter. Regionen vil opparbeide seg unik 
arrangementskompetanse knyttet til paraidretter, samtidig som en får spesialtrente frivillige 
også på dette området.     
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Økonomi 
NSF har vedlagt et budsjett for arrangementet som er utarbeidet i samarbeid med 
Lillehammer Skifestival. Før en kontrakt signeres må budsjettet bli gjenstand for en grundig 
gjennomgang. Trolig er det ikke god nok inntektsdekning på det budsjettet som foreligger. 
Slik rådmannen ser det er det ikke aktuelt for Øyer kommune å bidra utover innstillingen om 
å bevilge kr 250 000. Ytterligere inndekning må NSF skaffe til veie. 
 
Under behandlingen av tilsvarende sak i Lillehammer formannskap ble det lagt inn en 
forventning om at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til rette for grønne 
valg i arrangementet. Rådmannen rår kommunestyret til å legge inn tilsvarende forventning.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen innstiller på at Øyer kommune støtter NSF med kr 250 000 som tilskudd til et 
samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende arrangementer i 
Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2022. Pengene bevilges under forutsetning av at et 
lokalt selskap blir ansvarlig for hele arrangementet og at det i sin helhet skal foregå i 
Lillehammer og Øyer. Det presiseres at Øyer kommunes tilskudd utbetales til søker – NSF. 
 
Midlene – kr 250.000 – dekkes ved bruk av disposisjonsfond – Idrettsarrangement. Saldoen 
på fondet er pr 01.02.2019 kr 1.188.000. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret bevilger kr 250.000 som tilskudd til Norges Skiforbund til gjennomføring 

av et samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende 
arrangementer i Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Det presiseres at tilskuddet 
skal utbetales til søker – NSF. 

2. Det er en forutsetning at et lokalt selskap står som hovedarrangør av alle konkurransene 
og at alle øvelser blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. 

3. Kommunestyret forventer at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til 
rette for grønne valg i arrangementet.  

4. Bevilgningen dekkes ved overføring fra disposisjonsfond – Idrettsarrangement.  
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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EMISJON HAFJELL IDRETT AS 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/235     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Det tilrås at Øyer kommune deltar i en emisjon for å tilføre Hafjell Idrett AS egenkapital. 
 
Saksutredning og vurdering: 
Hafjell Idrett AS ble oppretta i 2015, med formål; å eie, drive og leie idrettsanlegg og alt som 
derved står i forbindelse, herunder også å eie aksjer eller andeler i selskap med lignende 
formål. 
 
Øyer kommune har 50 % eierandel i selskapet, Norges Skiforbund (NSF) har tilsvarende 
andel.  
 
Hafjell Idrett AS eier 50,1 % av Hafjell Nasjonalanlegg AS. 
  
Ved utgangen av 2018 har Hafjell Idrett AS negativ egenkapital, samt utestående fordringer. 
Årlige utgifter for selskapet er i størrelsesorden kr 20 000, hovedsakelig 
regnskap/revisorhonorar. Det vil påløpe utgifter i forbindelse med planlagt rekapitalisering av 
Hafjell Nasjonalanlegg AS, en prosess som vil bli startet opp våren 2019. 
  
Det er nødvendig å tilføre selskapet egenkapital gjennom en emisjon. Etter dialog med NSF 
foreslås en emisjon på kr 140 000, fordelt 50/50 mellom eierne. Dette vil sikre likviditeten i 
selskapet for noen år framover.  
  
Emisjonen vil bli vedtatt på generalforsamling i Hafjell Idrett AS. 
  
Som finansiering av kr 70 000 foreslår rådmannen bruk av disposisjonsfond 
Idrettsarrangement. Saldo på fondet 31.1.2019 er kr 1 188 000. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar å delta i den planlagte emisjonen i Hafjell Idrett AS med kr 70 000, 

forutsatt likelydende deltakelse fra Norges Skiforbund, slik at nåværende eierandeler 
opprettholdes.  

 
2. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 



  Sak 18/19 

 Side 36 av 36   

REFERATER - FSK 12.02.2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/94     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LODGEN 
MAT OG DRIKKE (COBRA DRIFT AS ORG.NR 986222790) 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING – WOODY’S 
(COBRA DRIFT AS ORG.NR 986222790 
 
MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN – E-post fra Telenor Norge 
datert 25.01.2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 


