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KULTURPRISEN 2018 
FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/287     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/18 Formannskapet 13.02.2018 
 
 
Vedlegg: 
Eksisterende retningslinjer 
Forslag til nye retningslinjer 2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår i denne saken endring av retningslinjer for Øyer kommunes kulturpris. 
Endringene går i hovedsak på rammene rundt utdeling av kommunens kulturpris, for å sikre 
lik behandling av prismottakere.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommunes kulturpris har blitt delt ut 36 ganger siden 1981. Mottakere har vært både 
enkeltpersoner og foreninger som har utmerket seg på ulike områder innen for idrett, 
håndverk og ulik uttrykkskultur.  
 
Rammen rundt selve utdelingen av prisen har variert mye. Alt i fra egne, relativt storslagne 
arrangement, til helt enkle seremonier i forbindelse med et annet arrangement eller 
kommunestyremøte. Det har aldri vært satt av egne midler til arrangement for kulturprisen. 
Tidspunkt for utdeling har også variert kraftig, både ut i fra mottakers kalender og for å 
finne en passende anledning.  
 
Målet med å sette en standard for utdeling av kulturprisen er å gi alle mottakere lik 
behandling.  
 
Vurdering: 
Øyer kommunes kulturpris er en godt etablert pris. Mottakere opplever det som en stor 
heder å bli tildelt prisen. Det er viktig for å opprettholde denne status at det etableres gode 
rammer for utdeling av prisen. 
 
Det er mange ulike eksempler på tilsvarende prisutdelinger i nabokommunene. I f.eks. 
Ringebu og Nord-Fron har det de siste årene vært laget egne arrangement/forestillinger for 
kulturprisvinneren, og bl.a. i Ringebu blir det satt av et beløp for å dekke utgiftene til et slikt 
arrangement i tillegg til selve prispengene. I den andre enden av skalaen har det i 
Lillehammer vært tradisjon å invitere prismottakeren til et kommunestyremøte for utdeling.  
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Det er et poeng å holde en lik ramme for utdeling av Øyer kommunes kulturpris, slik at 
mottakerne ikke opplever å bli ulikt rangert ut i fra rammene for utdeling. Et arrangement 
spesielt i forbindelse med kulturprisutdeling vil fort komme til å koste mellom kr. 15 og 
30 000. Innhold og omfang vil kunne variere ut i fra mottaker, og publikumstilfang vil kunne 
variere tilsvarende. Det vil derfor kunne være at man bruker uforholdsmessig mye midler til 
et arrangement med begrenset publikumspotensiale.  
 
I den andre enden vil en utdeling av kulturprisen i forbindelse med et kommunestyremøte 
kunne virke vel enkelt. Samtidig er rammen lik for alle, og med dagens web-tv-overføring 
sørger en for at mange kan få med seg utdelingen uten noen ytterligere tilrettelegging. Det 
bør sørges for at det settes av tilstrekkelig tid i møtet til utdelingen, slik at det ikke oppleves 
som for hastig.  
 
Ut i fra kommunens nåværende økonomiske situasjon anbefales det å gå for en løsning med 
utdeling av Øyer kommunes kulturpris i forbindelse med et kommunestyremøte.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar nye retningslinjer for Øyer kommunes kulturpris til etterretning.  
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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VM I PARABOB 
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 18/339     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/18 Formannskapet 13.02.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen ber i denne saken formannskapet vurdere å benytte midler fra sin særskilte 
konto til å støtte mottakelse under VM i Parabob 9.3.18 
 
Saksutredning: 
Oppland Idrettskrets og Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund samarbeider om VM i 
Parabob i Lillehammer olympiske bob- og akebane i Hunderfossen 10. – 11. mars. Det er ca 
20 deltakere, pluss trenere og ledere. I forbindelse med arrangementet ønsker de å 
arrangere en mottakelse/åpningsseremoni fredag 9. mars. I den forbindelse har de sendt 
søknad til Lillehammer og Øyer kommune om økonomisk bidrag. De forventer maks 100 
personer til denne mottakelsen, med en kuvertpris på kr. 4 – 500.  
 
Vurdering: 
Parabob er en relativt ny gren av de paralympiske idrettene (godkjent i 2016), og står på 
programmet for første gang i Beijing 2022. Idretten har som målgruppe personer med 
ryggmargskader, eller som er ben-, arm- eller håndamputert. Norges Ake- Bob- og 
Skeletonforbund har som mål å ha 4 deltakere på start til VM 2018.  
 
Lillehammer olympiske bob- og akebane i Hunderfossen har gjennom årene hatt stor 
betydning for reiselivet i Øyer. Mange landslag har treningsleir i anlegget, og bruker Øyer 
som bosted og til aktiviteter utenom trening. 
 
Parabob er en marginal idrett uten store sponsorinntekter. Et bidrag fra det offentlige til en 
offisiell mottakelse vil være kjærkommen. Et tilskudd i størrelsesorden kr. 5 – 10 000 kan gis 
fra formannskapets særskilte konto. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet bevilger kr. 10 000 til mottakelse under VM i Parabob 9.3.18. Tilskuddet 

dekkes over formannskapets særskilte konto, som settes ned fra kr. 75 000 til kr. 65 000 
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2. Følgende budsjettjustering vedtas: 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Kultur allment 11200 – 5030 – 3804 10 000   

Formannskapets 
særskilte konto 

14901-1000-1001   10 000 

Til sammen   10 000 10 000 

 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND VEDRØRENDE CADILLAC DINER 
SØKER: KONGSVEGEN 1569 AS 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 18/75     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/18 Formannskapet 13.02.2018 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Kongsvegen 1569 AS med budsjett datert 31.12.2017. 
Retningslinjer for bruk og forvaltning av øyer kommunes næringsfond. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
Cadillac Diner har gjennom mange år vært et samlingspunkt, turistattraksjon og kultursted 
for amerikanske biler, motorsykler og trucks. Stedet har blitt kjent blant et stort publikum 
gjennom mange innslag på riksdekkende media og motortidsskrifter.  
 
Cadillac Diner har satt Tretten på kartet i mange sammenhenger, og innehaver Trond 
Bjerkestuen har dratt i gang mye aktivitet i bygda. 
 
Fakta: 
Bygget (gamle ysteriets Bensinstasjon/Shell på Tretten) ble i desember 2017 solgt fra Coop 
Innlandet SA til Kongsvegen 1569 AS som er lokalt eid. Kongsvegen 1569 AS ønsker i 
samarbeid med Trond Bjerkestuen, å sikre fortsatt drift av Cadillac Diner. Videre vil de bidra 
til å videreutvikle stedet som en turistattraksjon og et bra tilskudd til øvrig virksomhet i 
kommunen med dens særegenhet og fokus på amcar/trucks og motormiljø. 
 
Formannskapet stilte i førstegangs behandling spørsmål om hvorvidt tiltaket var innenfor 
retningslinjene for næringsfondet. Under punkt 4 i retningslinjene er det ikke noe punkt 
som hindrer formannskapet i å gi et slikt tilskudd. I punkt 5c står det “Tiltak som bidrar til 
nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter”. 
 
Formannskapet stilte også spørsmål om størrelsen på det omsøkte beløpet. Det  har 
tidligere vært tildelt tilskudd i størrelsesorden 100.000,-, men da ofte til fellestiltak, ikke til 
enkeltbedrifter. Dog vurderes institusjonen Cadillac Diner som såpass spesiell og viktig for 
Trettensamfunnet, at et beløp i denne størrelsesorden kan forsvares. Det er i gang et tettere 
samarbeid mellom Stavsplassen og Cadillac Diner om bl.a. Trucktreffen. Med den aktiviteten 
som Trond Bjerkestuen driver med base fra Dinern, gir det mange ringvirkninger. Det ser vi 
for eksempel nå med kjøring på isen på Losna. 
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Med nye lokale eiere av bygningen og en langsiktig leieavtale mellom huseierne og driveren, 
samt at bygget får en sårt tiltrengt opprustning og utvidelse, gir et enda bedre 
driftsgrunnlag, og også mulighet for flere aktiviteter vinterstid. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Diner’n er viktig for Tretten og stedet genererer trafikk og aktivitet. Rådmannen er positiv til 
at stedet er sikret videre drift ved hjelp av lokale investorer, og mener kommunen bør bidra 
til dette. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad fra Kongsvegen 1659 AS gis et tilskudd på kr. 120.000,-. Midlene tas fra 
næringsfond med statlig påfyll.  
 

2. Det forutsettes at det inngås en langsiktig husleieavtale mellom Kongsvegen 1659 AS 
og Trond Bjerkestuen på 10 år. 

 
3. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 

tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

 
4. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
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UTREDNING MÅLTID I SKOLEN 
 
 

Saksbehandler:  Bjarne Nyrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/187     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/18 Formannskapet 13.02.2018 
 
 
Vedlegg: 
Arbeidsgruppas utredning. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Helsedirektoratet – Nasjonal retningslinje for måltider i skolen. 
 
Sammendrag: 
På oppdrag fra kommunestyret har ei arbeidsgruppe utredet måltid på de tre skolene. Det 
er utredet alternativer med tilberedning av maten på kjøkkenet på Øyer Helsehus og lokal 
tilberedning på de tre skolene. 
Rådmannen støtter arbeidsgruppas anbefaling om lokal løsning med investering av utstyr på 
den enkelte skole (Alternativ II b) 
 
Rådmannen foreslår at endringen trer i kraft fra nytt budsjettår og måltid 3 eller 5 dager pr 
uke. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret har bedt administrasjonen utrede et måltid på skolene Aurvoll, Solvang og 

Øyer ungdomsskole Det utredes nærmere hva som er mulig å få til innenfor en sum på 2 

mill. kroner på årsbasis. Vi legger til grunn at maten tilberedes på kjøkkenet på Øyer 

helsehus og at det er mulig å etablere et samarbeid med flere parter når det gjelder 

servering av maten på den enkelte skole, f.eks. de som trenger arbeidstrening, flyktninger 

som skal lære norsk, frivillige lag og foreninger mv. Alle muligheter vurderes.  

 

Det er til sammen ca. 550 elever som faller inn under denne ordningen. Arbeidsgruppa har i 

utredningen vært opptatt av på best mulig måte å legge frem legge frem alternativer som 

svarer på oppdraget fra kommunestyret. I oppdraget fremkommer det at det legges til 

grunn at maten tilberedes på Øyer Helsehus. Arbeidsgruppa har sett på ulike alternativer 

der Øyer Helsehus er med, men ser at løsningen i alternativ I går utover den økonomiske 

rammen som er gitt i oppdraget dersom ordningen skal gjelde mer enn to dager pr. uke. 

Arbeidsgruppen har likevel valgt å ta det med som et alternativ i og med at oppdraget var 

tydelig på at noe av grunnlaget var at maten skulle tilberedes på Øyer Helsehus.  
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På slutten av oppdraget står det at «alle muligheter vurderes». Arbeidsgruppa har forstått 

oppdraget slik at det er viktig at politikerne får beskrevet også andre løsningsalternativer 

der maten ikke er tilberedt på Øyer Helsehus. Vi mener å ha gitt en helhetlig oversikt som 

gir bredt grunnlag for politisk beslutning. Disse er beskrevet i alternativ II a og II b.  

 
Helsedirektoratet om mat i skolen 
Forankring i regelverket Opplæringsloven, folkehelseloven, og matloven med forskrifter 

utgjør relevant rammelovgivning for måltider i skole og SFO.  Opplæringsloven (§ 9a1), som 

gjelder både skole og SFO, slår fast at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Ifølge lov om folkehelsearbeid 

(folkehelseloven) skal kommunen i alle sine funksjoner, også som skoleeier, fremme helse og 

trivsel samt bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven (med forskrift) stiller 

krav til at kommunen og fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen sine oppgaver og 

funksjoner og ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Sunn mat og gode 

måltider er en viktig del av et godt skolemiljø. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler mv. skal bidra til et bedre oppvekst og læringsmiljø for elevene i skolen og er 

hjemlet i folkehelseloven. Ifølge § 7 skal skolen være helsemessig tilfredsstillende. Dette 

innebærer blant annet å sikre måltidenes ernæringsmessige og sosiale verdi. I henhold til § 

11 skal det finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale 

funksjoner. Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for 

lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.  

 

Gjennom tilrettelegging for velorganiserte og sunne måltider som inkluderer alle, kan skolen 

bidra til at unge får gode muligheter til å etablere et helsefremmende og godt kosthold som 

de tar med seg videre i livet. Dette kan bidra til å redusere sosiale forskjeller i kosthold. 

 
Investeringer/miljø 
Rådmannen vurderer investeringer på skolene som nødvendig ved innføring av ordningen. 

Dette gjelder uansett valg av alternativ I eller II. Skolene i Øyer må håndtere tallerkener, 

bestikk, matavfall og oppvask. Arbeidsgruppa har hentet inn tilbud på utstyr som gjør 

skolene i stand til å håndtere dette. Storhusholdnings vaskemaskin og kombi kjøle- og 

varmeskap er helt nødvendig.  

 

Rådmannen vurderer som en mulig løsning å dekke investeringen til utsyr på skolene som 

skissert i alternativ II b – kjøpe utstyret. I så fall må dette tilleggs bevilges i 2018. For å se de 

økte utgiftene i sammenheng med kommunestyrets forslag til gevinstrealisering som følge 

av ikt, selvbetjeningsløsninger og digitale tjenester bør selve ordningen bør iverksettes fra 

og med 2019.  

 

Fra et miljøperspektiv må avfallsmengder reduseres mest mulig. Engangsbestikk, papp og 

plast tallerkener er ikke en aktuell løsning. Nødvendig utstyr som f.eks. bestikk, tallerkener, 
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skap osv. må anskaffes. Dette ligger inne som del av investeringen i storhusholdningsutstyr i 

økonomidelen av utredningen. Det kan påløpe noen kostnader utover dette til skap og 

benker. 

 
Samarbeid med frivilligheten til å gjennomføre ordningen 
Det er lagt opp til et utstrakt samarbeid med frivillige, i tillegg til en lokal grunnressurs på 
hver skole. Øyer og Tretten Frivilligsentral er sammen med Voksenopplæringen tatt i inn i 
arbeidet og er positive til å bidra.  
 
Arbeidet med utredningen 
Arbeidsgruppa har hentet inn ressurspersoner etter behov. Arbeidsgruppa har hatt jevnlig 
kontakt og møter med Øyer Tretten Frivilligsentral og telefonkontakt med Lillehammer 
Voksenopplæring for å kartlegge muligheten for samarbeid med dem. Det har vært nyttig og 
vil forhåpentligvis gi et godt samarbeid. Det har vært entydig positive tilbakemeldinger til å 
bidra.  
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til alternativene som er beskrevet i arbeidsgruppas utredning.  
 
 
Alternativ I  
Løsning med tilberedt mat fra Øyer Helsehus fem dager i uka 
Ut fra utredningen fremkommer alternativ I fra Øyer Helsehus som et mer kostbart 
alternativ. Selve investeringskostnadene i alternativ I er 1 193 000,- kr høyere enn på 
alternativ II. Når det gjelder økte lønnsutgifter med mat fem dager i uken blir differansen 
betydelig. Ved alternativ I vil det påløpe ekstra lønnsutgifter på 1,4 millioner pr år for måltid 
fem dager pr. uke.  
 
 
Alternativ II a og b 
Lokal løsning med kjøp/leasing av utstyr og tilberedning ute på den enkelte skole 
Alternativ II a og b og vurderes som bedre løsninger som svarer opp den økonomiske 
rammen bedre. Ordningen gir fleksibilitet på den enkelte skole. En positiv effekt ved valg av 
alternativ II er at Investeringene som gjøres på den enkelte skole vil gi nytte og glede langt 
utover denne ordningen. 
 
Rådmannen rår kommunestyret til å velge alternativ II b. Når det gjelder antall dager rår 
rådmannen kommunestyret til å velge 3 eller 5 dager pr uke.  
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret velger alternativ II b, måltid i skolen lokalt tilberedt på den enkelte 
skole og kjøp av nødvendig utstyr.  

2. Storhusholdningsutstyr til sammen kr 883.000 dekkes ved tilleggsbevilgning på 
investeringsbudsjettet for 2018 og dekkes ved låneopptak. 
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3. Kommunestyret vedtar at ordningen trer i kraft fra 1. januar 2019 og at den innføres 
for ………… dager pr uke. Driftsmessige konsekvenser avklares i budsjettbehandlingen 
for 2019.   

 
 
 
Ådne Bakke Bjarne Nyrud 
Rådmann 
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HØRING: GJENNOMFØRING AV KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2019 OG 
STORTINGSVALGET I 2021 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/312     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/18 Formannskapet 13.02.2018 
 
 
Vedlegg: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev med vedlegg datert 03.01.2018 – 
Høring – gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 
2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å støtte departementets forslag til gjennomføring av 
fylkestings- og kommunevalget i de sammenslåtte enhetene i 2019. Konsekvensen av dette 
er at partier stiller en felles liste i de nye kommunene/fylkene.  
 
Når det gjelder stortingsvalget i 2021 foreslår departementet å beholde dagens 19 
valgdistrikter. Konsekvensen av dette er at partier stiller separate lister i sammenslåtte 
fylker, f.eks i Hedmark og Oppland. Rådmannen ser utfordringer med den foreslåtte 
gjennomføringen av stortingsvalget 2021, men rår kommunestyret til å støtte å avvente 
valglovutvalgets innstilling før valgordningen endres.   
 
 
Saksutredning: 
I høringsnotatet foreslås det endringer i valgloven og valgforskriften for å kunne 
gjennomføre stortingsvalget i 2021 med dagens 19 valgdistrikter. Det foreligger også forslag 
til to nye forskrifter om gjennomføring av valget i 2019 for de kommuner og 
fylkeskommuner som skal slå seg sammen fra 01.01.2020. 
 
Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 
Valgloven bygger på at hvert fylke utgjør ett valgdistrikt ved fylkestingsvalget, og hver 
kommune utgjør ett valgdistrikt ved kommunestyrevalget. Et hovedprinsipp er at de 
folkevalgte skal representere hele befolkningen i valgdistriktet. Dette innebærer at det 
stemmes på lister og kandidater for hele fylket og kommunen under ett, og at det foretas 
ett valgoppgjør for henholdsvis fylket og kommunen. Departementet ser det som naturlig at 
valg til fylkesting i 2019 baserer seg på disse prinsippene og foreslår derfor at valget 
gjennomføres som om sammenslåingene allerede er gjennomført. Dette innebærer at 
innbyggerne i dagens fylker sammen velger representantene til fylkestinget i den nye 
fylkeskommunen. Hedmark og Oppland vil etter dette utgjøre ett valgdistrikt ved 
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fylkestingsvalget. Tilsvarende prinsipp forslås for de nye, sammenslåtte kommunene. Det 
foreslås to nye forskrifter for gjennomføringen av valget i 2019. Fellesnemnda i 
fylkeskommuner og kommuner som skal slå seg sammen, foreslås å bli gitt myndighet til å 
utpeke henholdsvis fylkesvalgstyre og valgstyre for valget i 2019. Konsekvensen av dette blir 
at partier må stille en felles liste i de nye kommunene/fylkene. 
 
For departementets konkrete forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og utkast til 
forskrift for gjennomføring av valg til fylkesting 2019 og tilsvarende for gjennomføring av 
valg til kommunestyrer i 2019, viser rådmannen til vedlegget. 
 
Gjennomføring av stortingsvalget i 2021 
Dagens fylker er valgdistrikter ved stortingsvalg (Grunnlovens § 57), der velgerne stemmer 
på lister og kandidater for hele valgdistriktet under ett, de folkevalgte blir regnet som 
representanter for hele valgdistriktet. Det følger også av Grunnloven at hvert valgdistrikt får 
tildelt ett utjevningsmandat. Ved sammenslåing av fylker vil det ikke lenger være samsvar 
mellom antall fylker og antall valgdistrikter. Dersom Stortinget ønsker å beholde antall 
valgdistrikter, må valgloven endres slik at det ikke lenger er de nye sammenslåtte fylkene 
som er valgdistriktene. Dersom Stortinget ønsker å redusere antall valgdistrikter, må 
Grunnloven endres.  
 
Høsten 2017 ble det fremmet flere grunnlovsforslag om endring av Grunnlovens 
bestemmelser om valgdistrikter. Dette gjør det mulig for Stortinget å vedta en reduksjon i 
antall valgdistrikter i forkant av valget i 2021. Regjeringen oppnevnte i juni 2017 et 
valglovutvalg som har som del av sitt mandat å utrede konsekvenser av strukturendringen 
for valgordningen, inkludert inndeling i valgdistrikter og fordeling av utjevningsmandater. 
Departementet mener det er viktig å avvente utvalgets innstilling før valgordningen endres.  
 
Departementet mener fremdeles at å beholde dagens 19 valgdistrikter i 2021 er den mest 
naturlige og tryggeste løsningen for å sikre en god valggjennomføring som har legitimitet 
hos partier og velgere. Å beholde de 19 valgdistriktene er en forutsigbar løsning som 
ivaretar hensynene til geografisk og partipolitisk representasjon. Dagens inndeling er godt 
innarbeidet og det gir trygghet for både partier og velgere. Departementet foreslår derfor 
tilpasninger i lovverket som gjør det mulig å gjennomføre stortingsvalget i 2021 med 19 
valgdistrikter. Valgdistriktene vil da ikke lenger være sammenfallende med fylkesgrensene. 
Dette betyr at flere av de nye fylkeskommunene vil få ansvar for valggjennomføringen i mer 
enn ett valgdistrikt. Departementet forslår derfor en endring av valgloven § 11-1, som i dag 
sier at hvert fylke utgjør et valgdistrikt. Departementet foreslår at bestemmelsen endres slik 
at den ikke lenger utpeker fylkene til valgdistrikter, men beskriver hvilke enheter 
(kommuner) som utgjør de 19 valgdistriktene.  
 
De nye fylkene vil i forbindelse med stortingsvalget i 2021 ha fylkesting som kan utpeke et 
fylkesvalgstyre med ansvar for ett eller flere valgdistrikter i fylket. Når det gjelder antall 
navn på listeforslaget ønsker departementet å endre bestemmelsen til at krav til antall navn 
skal være knyttet til valgdistriktet i stedet for fylket. Forslaget fører til at kravene vil være de 
samme som i dag. Det samme gjelder departementets forslag om at et listeforslag kan 
skrives under av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling med stemmerett i valgdistriktet 
og at listeforslaget må være underskrevet av 500 personer med stemmerett i valgdistriktet.   
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For departementets konkrete forslag til endringer i valgloven og valgforskriften viser 
rådmannen til vedlegget. 
 
Vurdering: 
Ved fylkestings- og kommunevalget utgjør hvert fylke/kommune ett valgdistrikt. Det 
stemmes på lister og kandidater for hele fylket/kommunen under ett. Alle de politiske 
partiene stiller felles liste i de nye enhetene (fylkene og kommunene). Rådmannen mener 
dette er en naturlig følge av sammenslåing av fylker og kommuner og støtter 
departementets forslag. 
 
På bakgrunn av at valglovutvalget har som del av sitt mandat å utrede konsekvenser av 
strukturendringen for valgordningen, inkludert inndeling i valgdistrikter og fordeling av 
utjevningsmandater, foreslår departementet at dagens valgordning ikke endres. Dagens 19 
valgdistrikter beholdes ved stortingsvalget i 2021, dette innebærer blant annet at de 
politiske partiene må stille separate lister i f.eks. Hedmark og Oppland valgdistrikt. Denne 
ordningen er slik rådmannen ser det inkonsekvent. Ved fylkestingsvalget i 2019 skal partiene 
ha felles liste for de sammenslåtte fylkene, mens partiene ved stortingsvalget to år senere 
skal ha separate lister for de to valgdistriktene (= identisk med de opprinnelige fylkene). Til 
tross for dette mener rådmannen det er riktig og viktig å avvente valglovutvalgets innstilling 
før valgordningen endres.  
 
Departementets konkrete forslag til lov- og forskriftsendringer er naturlige konsekvenser av 
foreslåtte løsninger for gjennomføring av fylkestings-/kommunevalget i de sammenslåtte 
enhetene i 2019, og stortingsvalget i 2021. Rådmannen har ingen kommentarer til disse 
endringene. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret støtter departementets forslag til gjennomføring av fylkestings- og 

kommunevalget i de sammenslåtte enhetene i 2019. 
 
2. Kommunestyret ser utfordringer med den foreslåtte gjennomføringen av stortingsvalget 

2021, men støtter å avvente valglovutvalgets innstilling før valgordningen endres.   
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 



  Sak 19/18 

 

 Side 16 av 17   

 

PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK - OPPSTART AV 
PLANARBEIDET 
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Vedlegg: 
Planprogram for rullering av kommunedelplan landbruk  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan landbruk – Lillehammer-regionen 2014-2025 
 
Sammendrag: 
Rådmannen tilrår at det igangsettes rullering av kommunedelplan landbruk, og at 
planprogram for rulleringen vedtas. Det oppfordres til å komme med innspill til rulleringen. 
 
Saksutredning: 
I tråd med planstrategien fremmer rådmannen sak for oppstart av rullering av 
kommunedelplan landbruk. Kommunedelplan landbruk ble vedtatt 30. oktober 2014. I 
Lillehammer ble det vedtatt at planen skulle rulleres en gang i hver kommunestyreperiode. 
 
Vurdering: 
Kommunedelplanen som ble vedtatt i 2014 var første gang en slik plan ble vedtatt for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. I alle kommuner er det sett et behov for rullere planen i 
2018, jf. planstrategien. 
 
Arbeidet med planen var sist gang organisert med sikte på at den skulle bli en 
kommunedelplan. For å harmonisere mer med resten av det kommunale planverket er det 
denne gangen vurdert til at planen får status som en temaplan. Dette gir en enklere prosess. 
Det er ikke krav om planprogram, men det er utarbeidet for å ha en plan for arbeidet med 
rulleringen. Det legges også opp til at planen skal ut på høring, før den vedtas av 
kommunestyret. 
 
Rådmannen ber om innspill til rullering av planen. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. I henhold til vedtatt planstrategi settes arbeidet med rullering av kommunedelplan 
Landbruk i gang 
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2. Planen utarbeides som en temaplan 
 

3. Planprogrammet for rullering av Kommunedelplan Landbruk vedtas, og legges til 
grunn for arbeidet med rullering av planen. 

 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Rådmann 
 
 


