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ØKONOMIPLAN 2023-2026 - ÅRSBUDSJETT 2023 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/3211     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/22 Formannskapet 15.11.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomiplan 2023-2026 – Årsbudsjett 2023, kommunedirektørens forslag av 31. 
oktober 2022 

2. Fritakslister for eiendomsskatt i Øyer kommune 2023 
3. Gebyrregulativ Øyer kommune 2023 
4. Budsjettforslag for Kontrollutvalget 
5. Økonomiplan for Øyer og Tretten kirkelige råd 
6. Kommunedirektørens budsjettnotat  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 64/22 Investeringsplan Øyer kommune 2023-2026 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan for årene 2023-2026 og årsbudsjett for 2023 
etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager. 
 
 
Saksutredning: 
Kommuneloven innehar bestemmelser om økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets 
bindende virkning i §§ 14-3 – 14-5. 
 

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kom-
munale og regionale planer følges opp. 
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets […] prioriteringer og be-
vilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger 
på. De skal også vise utviklingen i kommunens […] økonomi og utviklingen i gjeld og 
andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor 
mye lån som skal tas opp i budsjettåret. 
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, full-
stendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en invester-
ingsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og 
stilles opp på samme måte som økonomiplanen. 
 
Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- 
og bygningslovens § 11-1 fjerde ledd. 



  Sak 66/22 
 

 Side 3 av 22   
 

 
Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling. 
 
Kommunedirektøren legger fram en balansert økonomiplan for kommende fireårsperiode, 
basert på realiteten i Øyer kommunes økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2023 legges det 
opp til et negativt netto driftsresultat på -0,12 %, med bruk av disposisjonsfond på 2,8 mil-
lioner kroner. For årene 2024-2026 et netto driftsresultat i intervallet 2,4 % - 2,9 %, med et 
gjennomsnitt på 2,6 %. 
 
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens bud-
sjettforslag og tilleggsproposisjoner foreligger. Skatteanslag for Øyer kommune i økonomi-
planperioden er gjort med bakgrunn i makrotall fra statsbudsjettet, og at den kommunale 
skattøren utgjør 11,15 %. Det er det lagt inn økt anslag for skatteinntekter i Øyer kommune i 
økonomiplanperioden. Det legges til grunn at kommunen skriver ut eiendomsskatt med fire 
promille (høyeste sats) for boliger og fritidsboliger i økonomiplanperioden. 
 
Økonomiske handlingsregler (finansielle måltall) for kommunen som ble innført i 2018 vid-
ereføres. De fire handlingsreglene omhandler netto driftsresultat, disposisjonsfond i forhold 
til driftsinntekter, korrigert lånegjeld i forhold til driftsinntekter og nye låneopptak i forhold 
til årlige avdrag. Kommunedirektørens økonomiplan- og budsjettforslag ligger ikke innenfor 
vedtatte økonomiske handlingsregler, da det i 2023 budsjetteres med negativt netto drifts-
resultat og netto bruk av disposisjonsfond.  
 
Driftsbudsjettet for 2023 vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til kommunens administra-
tive organisering. 
 
Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2023-2026, og godkjenning av låneopptak for 
investeringer i 2023. 
 
Forslag til Gebyrregulativ for Øyer kommune 2023 er utarbeidet, vedlegg 3. 
 
Kontrollutvalget behandlet budsjett for 2023 i møte 5.10.2022, jf. forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon § 2: 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
[…]. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret […]. 

 
Saksframlegg og protokoll fra behandlingen er vedlagt, vedlegg 4. Kontrollutvalgets innstil-
ling på budsjett innebærer økt budsjettramme til Folkevalgte, dette er innarbeidet i kom-
munedirektørens budsjettforslag. 
 
Øyer og Tretten kirkelige råd har vedtatt økonomiplan for 2023-2026 og har sendt denne 
som innspill til Øyer kommunes økonomiplan- og budsjett. I kommunedirektørens budsjett-
forslag utgjør kommunens tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for 2023 kr 3 830 678, 
inkl. lønns- og prisvekst for 2023 (basert på Statsbudsjettets deflator på 3,7 %). Vedlegg 5. 



  Sak 66/22 
 

 Side 4 av 22   
 

 
Det er utarbeidet et eget notat om gebyrer innenfor selvkostområdene vann og avløp, 
reguleringsplan, byggesak og oppmåling, vedlegg 6. 
 
Evaluering av nye priser for foreldrebetaling SFO er gjennomført og beskrevet i eget notat. 
Vedlegg 6.  
 
Vurdering: 
Økonomiplan for 2023-2026 bygger på gjeldende økonomiplan og årsbudsjett. Inneværende 
år er driftsnivået i kommunen for høyt i forhold til inntektssida, og økonomiske rammer i 
kommende økonomiplanperiode gir ikke rom for videreføring av dagens driftsnivå. I 2023 ut-
fordres kommunen ytterligere av økte rente- og energiutgifter. Salderingsutfordringen for 
særlig 2023 har vært så betydelig at det ikke er vurdert som realistisk å ta ned driftsnivået i 
løpet av ett år. Kommunedirektøren legger derfor fram et budsjettforslag som bryter med 
kommunens handlingsregel om netto driftsresultat og avsetning til disposisjonsfond i 2023. 
Det legges opp til bruk av fond for å løse utfordringene det første året i økonomiplanperiod-
en. For de tre siste årene i økonomiplanperioden budsjetteres det med netto driftsresultat i 
henhold til økonomisk handlingsregel, og det ligger inne forslag om ytterligere driftsnedtak i 
tjenestene. 
 
Driftsnedtakene som foreslås i budsjett og økonomiplan omfatter reduksjon av stillinger i 
kommunen, der ikke alle nedtak kan løses ved naturlig avgang. Det vil kjøres egne prosesser i 
aktuelle tjenester for å gjennomføre nedbemanning.  
 
Budsjettforslaget forutsetter en kraftig reduksjon i overtid og vikarbruk. Dette er en kreven-
de budsjettforutsetning som det må jobbes aktivt med for å kunne gjennomføre.  
 
På inntektssida er det budsjettert offensivt på kommunens skatteinntekter i 2023. Under 
vegs i budsjettprosessen er det startet en analyse av kommunens eiendomsskattegrunnlag, 
for å kunne si noe om handlingsrommet ved å evt. ta i bruk takster basert på Skatteetatens 
formuesgrunnlag. En slik endring vil tidligst kunne skje fra 2024, og det vil bli lagt fram egen 
sak som beskriver kommunens handlingsrom.  
 
Kommunestyrets vedtok investeringsplan 2023-2026 i KS-sak 64/22, og deretter egen sak om 
investeringer innenfor vann og avløp i KS-sak 83/22. Det er foretatt mindre justeringer av 
investeringsplanen etter en gjennomgang for å vurdere mulige utsettelser og forskyvning av 
prosjekter. Investeringsplanen bygger på økonomisk handlingsregel fire som har satt måltall 
for årlige nye låneopptak. Parallelt med prosessen med å utarbeide budsjett- og økonomi-
planforslag er det gjennomført korreksjoner i kommunens anleggsregister, som fører til 
endret nivå på avskrivninger framover. Dette vil har direkte betydning for beregning av 
minimumsavdrag, og for handlingsregel 4 om nye årlige låneopptak. Handlingsregelen, og 
måltall for nytt årlig låneopptak, er ikke justert ned etter disse endringene. Dette vil bli gjort i 
forkant av neste rullering av investeringsplan, og vil medføre et lavere nivå for nye 
låneopptak framover.   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2023-2026. 
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2.  Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av buds-
jettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 5-
6).  

3. Låneopptak 
a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 26,6 millioner 

kroner i 2023. 
b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostområdene 

på inntil 23,2 millioner kroner i 2023. 
c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 20,0 millioner 

kroner i 2023. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp budsjetterte lån og godkjenne ende-

lige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning av 
rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne låne-
dokumenter. 

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å slå sammen løpende lån. Kommunedirektøren har fullmakt til å  
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksisterende 
lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 

 
f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2022 skal tilsvare minimumsavdrag i 

henhold til kommunelovens § 14-18. 
 

4. Eiendomsskatt 
a. For skatteåret 2022 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele 

kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 2023 be-
nyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendomsskatteloven §8 
A-3 (2) og K-sak 27/16 og 122/16. 

 
b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 

settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer 
settes til 4 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med fire syvendedeler i 2023. 

 
c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2023, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. 
 
d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt fra 

eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha 
fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre stiftel-
ser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. 
Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. For eiendommer som faller inn 
under § 7 c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret endrer eller 
opphever fritaket. 

 
e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer. 
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f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
5. Kommunale gebyrer 

a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2023 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2023. 

 
6. Kommunale satser sosialhjelp 

Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommune-
direktøren fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene. 

 
7. Kommunale satser hjemmehjelp 

Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren full-
makt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale betalingssatsene. 

 
8. Integreringstilskudd 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 
 

9. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter 

med inntil 2 millioner kroner gjennom budsjettåret 2023. 
 

b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 9,8 millioner kroner til justering 
av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2023. 

 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom tjen-

esteenheter for å samle kommunens merkantile tjenester under Sentraladmini-
strasjon – HR og org.utvikling. Det rapporteres på budsjettjusteringen i tertial-
rapportering.  

 
10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 

uerholdelige. 
 

11. Godtgjørelse 
Godtgjørelse til ordførere settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
 

12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2022 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 
 

13. Kommunestyret vedtar tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for 2023 på kr 
3 830 678 (beløpet er inkludert lønns- og prisvekst for 2023).  
 

 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2022 - PERIODISERING MELLOM ÅR 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/3266     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/22 Formannskapet 15.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Investeringsbudsjett 2022 nedjusteres etter prognoser per 7.11.2022 for prosjekter som ikke 
blir fullført inneværende år.  
 
Saksutredning: 
Investeringsbudsjettet er ettårig, og for å hensynta dette legges det årlig fram sak i desem-
ber om nedjustering av budsjettet til investeringsprosjekter som ikke blir sluttført innenfor 
kalenderåret. Investeringsmidler som ut fra prognoser ikke vil bli benyttet i 2022 trekkes 
inn, og midlene budsjetteres på nytt i 2023 etter at årsregnskapet for 2022 er avslutta. 
 
Justering av investeringsbudsjett 2022 innebærer at årsbudsjettet blir tilpasset den reelle 
framdriften i investeringsprosjektene. Dette medfører lavere låneopptak enn budsjettert 
inneværende år. Salgsinntekter og eksterne inntekter justeres også ned i årets budsjett, i 
henhold til framdrift i de aktuelle investeringsprosjektene. Refusjon investeringsmoms 
justeres ned i henhold til takten på samla investeringer. 
 
Nedtak av investeringsbudsjettet bygger på prognoser per 7.11.2022. 
 
Følgende tabell viser hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2023. 
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Prosjektnr. og navn
 Justert 

budsjett 2022 
 Prognose 

2022 
 Overføres til 

2023 
001212 Gatelys - avmåling og oppgradering 1 205 0 -1 205
001304 Vidarheim barnehage - gesims 495 35 -460
001311 ØHH/Tretten kontorbygg - alternative energikilder 500 0 -500
001325 Vidarheim barnehage - ventilasjonsanlegg 750 100 -650
001329 Tretten kontorbygg - lydisolering og oppgr. kontorer 750 150 -600
001334 Tingberg - oppgradering samfunnshussalen 138 0 -138
001338 Tingberg boligfelt - opparbeidelse/sikring lekeplass 482 250 -232
001349 Fire kommunale boliger for storfamilier 6 000 0 -6 000
001350 Tre og fire roms leiligheter - utredning og bygging 100 0 -100
001352 Tretten kontorbygg - nytt ventilasjonsanlegg 1 000 100 -900
001353 Tretten samfunnshus - oppgradering av himling 200 0 -200
001354 ØHH - etablere avskjermet rom 280 0 -280
001355 Øyer rådhus - oppgradering av gulv i lagerhall 138 0 -138
001056 Forprosjekt arkiv 390 50 -340
001067 Skole - Kjøp av iPader 2022 1 520 900 -620
001072 Kjøp av biler 2021 1 500 0 -1 500
001073 Kulturminneskilting 400 0 -400
001081 Barnehage - IKT-prosjekter 150 0 -150
Sum -14 413
006013 Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 226 0 -226
006020 Hovedleningsnett til høydebasseng Øyer/Hafjell 13 998 500 -13 498
006021 Øvre trykksone Tingberg - ledningsanl Haug-Øyer kirke 200 0 -200
006025 Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen) 100 0 -100
006106 Oppgradering Tretten RA 100 0 -100
006201 Avløpstiltak sammen med Lillehammer 8 000 0 -8 000
006206 Tilknytning randsone Flatstulen (Øygardsvegen) 3 582 1 500 -2 082
006207 Dimensjonsøkning VL Berg - SP Ensby - med Nye Veier 600 0 -600
006209 Rehabilitering VL Hafjell hotell - Solvang 149 0 -149
006210 Rehabilitering SP Kneika - Ruglykkja 76 0 -76
006211 Avløpspumpestasjon Granrudmoen 8 500 1 720 -6 780
006212 Langvik pumpestasjon - heve gulv 600 0 -600
006213 PLS- Pellestova pumpestasjon 300 0 -300
006214 Rehab VA-nett Klokkerstien 4 800 500 -4 300
006215 Overføringsledning avløp G/S-veg Mosåa PS-Hunder 20 000 0 -20 000
Sum VA -57 011
Samla budsjettjusteringer -71 424

Endring i finansiering
006999 Bruk av lån Vann og avløp 57 684
006999 Refusjon fra andre private -673 
000001 Bruk av lån øvrige investeringer -5 387 
000001 Investeringsmoms 2 300
07700 Refusjon fra andre private (Trodal) 15 500
08100 Andre statlige overføringer (Husbanken) 2 000
Sum endringer 71 424
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Vurdering: 
Framdrift på investeringsprosjekter i 2022 er god, men det er noen prosjekter som ikke vil 
bli sluttført inneværende år, samt at noen prosjekter har utsatt oppstart. Lang leveringstid 
på enkelte varer og komponenter bidrar til utsatt framdrift i flere prosjekter.  
 
Når det gjelder prosjektet i Trodal forventes årets planlagte investeringer gjennomført. Det 
er lagt inn inntekter knytta til Trodal i årets investeringsbudsjett, både gjennom utbyggings-
avtaler og tilskudd til flomsikringsprosjekt. Disse inntektene ligger ikke an til å komme før i 
2023, og medfører økt bruk av lån inneværende år, og tilsvarende lavere når inntektene blir 
regnskapsført i 2023. Økt bruk av lån som finansiering i investeringsbudsjettet 2022 dekkes 
av tidligere års ubrukte lånemidler og medfører ikke økt låneopptak i forhold til gitte låne-
fullmakter. 
 
Innenfor investeringer vann og avløp er det forsinket framdrift som skyldes ulike forhold. 
Flere planlagte forprosjekter krever avklaring mot KDP Øyer sør, og blir gjennomført i 2023. 
To av de største planlagte prosjektene i år har utsatt framdrift; Hovedledningsnett høyde-
basseng Hafjell på grunn av avklaring av plassering gjennom grunneieravtaler, og overfør-
ingsledning for avløp Mosåa pumpestasjon – Hunder på grunn av avklaring rundt E6-utbygg-
ing. Ny avtale med Lillehammer kommune er ikke på plass, og fører til utsettelse av avløps-
tiltak sammen med Lillehammer. Prosjektering av avløpspumpestasjon Granrudmoen har 
vært mer tidkrevende enn forutsatt, og selve prosjektutførelsen vil skje i 2023. Ved utlysning 
av anbud på rehabilitering av VA-nett Klokkerstien kom det ikke inn anbud, og konkurransen 
må lyses ut på nytt. Utsatt framdrift på prosjekter innenfor vann og avløp medfører utsatt 
låneopptak på 57 millioner kroner.  
 
Samlet får Øyer kommune utsatt låneopptak med 52 millioner kroner i 2022. Dette er hen-
syntatt i framlagt økonomiplan for 2023-2026. 
 
Det foretas ikke endring i bevilgning til det enkelte investeringsprosjekt i denne saken. Når 
regnskap 2022 er avlagt, med de endelige investeringsutgifter for året, vil det blir framlagt 
egen sak for kommunestyret for overflytting av gjenstående budsjettmidler. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjett 2022 som det framgår av 
tabellen i saksframlegget. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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SKALLSIKRINGSTILTAK ØYER UNGDOMSSKOLE - BEVILGNING 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/3308     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/22 Formannskapet 15.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at det foretas en omprioritering i årets investeringsbudsjett 
for å gjennomføre skallsikring av bygningsmassen ved Øyer ungdomsskole. Tiltaket har en 
samlet kostnad på 0,7 millioner kroner og det foreslås omdisponering av midler fra invester-
ingsprosjekt med mindreforbruk.  
 
Saksutredning: 
Dagens skallsikring ved Øyer ungdomsskole har tradisjonelt nøkkelsystem som det har blitt 
bygget videre på gjennom flere utbygginger på skolen. I og med at systemet er et gammelt 
nøkkelsystem begynner det å bli vanskelig med deler for å vedlikeholde etter dagens krav.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at det monteres ny adgangskontroll på hele bygningsmassen 
ved Øyer ungdomsskole, og inn til administrasjonslokalene. Det er innhentet pristilbud på 
nytt adgangskontrollsystem med kortlesere og kabling av disse. Pristilbud er mottatt fra 
rammeavtalepartner. Det er videre innhentet tilbud fra elektroentreprenør på kabling, samt 
sikring av innvendige dører i administrasjonsfløyen. Samlet prisoverslag er på 0,7 millioner 
kroner inkludert merverdiavgift.   
 
Vurdering: 
Det vurderes som hensiktsmessig å skifte til nytt adgangskontrollsystem og sentral for hele 
bygningsmassen ved Øyer ungdomsskole. Utskifting til elektronisk skallsikring foreslås finan-
siert ved å omdisponere midler fra investeringsprosjekt 007311 Støyskjerm Skriua som er 
gjennomført med et mindreforbruk.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret bevilger 700 000 kroner til å gjennomføre skallsikring av bygningsmassen 
ved Øyer ungdomsskole. Investeringstiltaket finansieres ved å omdisponere midler fra 
investeringsprosjekt 007311 Støyskjerm Skriua.  
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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HELSEVAKTEN 
INTERKOMMUNALT VERTSKOMMUNESAMARBEID RESPONSSENTER 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 G21  
Arkivsaksnr.: 22/3149     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/22 Formannskapet 15.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Avtale Helsevakten Fredrikstad 
Informasjon Responssentertjenesten Helsevakten 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram en sak for interkommunalt vertskommunesamarbeid om 
responssenter for velferdsteknologi. Helsevakten Fredrikstad leverer denne tjenesten i dag i 
en offentlig/offentlig samarbeidsavtale, og av praktiske årsaker ønskes denne avtalen å 
gjøres om til en vertskommunesamarbeidsavtale. 
 
Saksutredning: 
Helsevakten er et responssenter for mottak av varsler fra velferdsteknologiske løsninger fra 
hjemmeboende brukere. 
 
For å møte framtidens utfordringsbilde med et økende antall tjenestemottakere i helse- og 
omsorgssektoren, er det et mål at kommunene i større grad benytter velferdsteknologi som 
en integrert del av helse- og omsorgstjenestene. Dette medfører økt kompleksitet, som gjør 
at det er behov for å organisere og dimensjonere tjenestene på en annen måte, derav 
etablering av Helsevakten. 
 
Denne utviklingen er fullt og helt i samsvar med de råd og anbefalinger norske kommuner 
mottar fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og Helsedirektoratet. 
 
Helsevakten ble etablert av Fredrikstad kommune i august 2018, med Hvaler, Råde og Våler 
som samarbeidskommuner. I oppstarten var det ca. 500 trygghetsalarmbrukere knyttet på 
Helsevakten. Utviklingen de siste fire årene har resultert i håndtering av ca. 3000 brukere, 
med velferdsteknologi fra sju kommuner. 
 
Det implementeres ytterligere ca. 3000 brukere med velferdsteknologi høsten 2022, fra 
ytterligere sju kommuner som har inngått samarbeidsavtale om felles helsevakt/ 
responssenter. 
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Helsevaktsamarbeidet vil etter dette bestå av følgende kommuner: Fredrikstad, Hvaler, 
Våler, Råde, Frogn, Sarpsborg, Rakkestad, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Ås, Moss og 
Ringerike. 
 
Ved oppstart av Helsevakten var det et ønske om å organisere tjenesten på en uformell, 
ubyråkratisk og enkel måte. Det ble lagt vekt på at samarbeidet ikke måtte komme i konflikt 
med regler om anskaffelser i offentlig sektor for noen av samarbeidskommunene. 
 
Samarbeidsmodellen vi har i dag omtales ofte som offentlig/offentlig samarbeid, noe som 
har sin bakgrunn i at denne samarbeidsformen ble vurdert å være i samsvar med unntakene 
fra reglene om offentlige anskaffelser. 
 
Det legges til grunn at alle samarbeidskommunene er del i samme avtale, og nye kommuner 
som kommer til må tre inn i avtalen på like vilkår som de som allerede er med. Alle endringer 
i avtalen av betydning må godkjennes av alle samarbeidskommunene. Dette medfører blant 
annet omstendelige og unødvendig tunge prosesser når nye kommuner kommer til. 
 
Samarbeid med utgangspunkt i kommuneloven 
Nåværende samarbeidsform har vært gjenstand for vurdering en god stund. Anbefalingene 
fra Fredrikstad kommunes og samarbeidskommunenes jurister er at man etablerer en mer 
robust organisatorisk samarbeidsmodell, med klar forankring i kommuneloven. 
 
I Fredrikstad kommune er saken utredet av kommuneadvokaten og av jurist i Seksjon for 
helse og velferd. 
 
Kommuneloven åpner for samarbeid i lovens kapittel 20. Det aktuelle i vår sammenheng er 
vertskommunemodell med administrativt samarbeid, etter kommuneloven § 20-2. 
 
Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid, og vertskommunesamarbeid 
med folkevalgt nemnd. Det første er aktuelt her, da dette ikke handler om saker av 
«prinsipiell betydning», noe som ville krevd en folkevalgt nemnd. 
 
I denne sammenheng er det delegert myndighet til å utføre arbeidsoppgavene i 
helsevakt/responssenteret til kommunedirektør i Fredrikstad kommune (vertskommunen). 
Disse arbeidsoppgavene består i hovedsak av å motta «hendelser» fra forskjellige 
velferdsteknologiske systemer, vurdere disse for så å håndtere/eventuelt videreformidle 
oppdrag til rette vedkommende i samarbeidskommunen. 
 
I dette vertskommunesamarbeidet skal det ikke treffes enkeltvedtak (om for eksempel 
tjenester), eller å utferdige forskrifter på vegne av deltakerkommunene. Dette utfører den 
enkelte samarbeidskommune selv, og det er ikke aktuelt å delegere slik myndighet til 
vertskommunen. 
 
Med vertskommunemodell blir det vertskommunen som har styringsretten over tjenesten – 
helsevakten/responssenteret. Dette handler i hovedsak om styringsretten over de ansatte i 
Helsevakten. 
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Avtale om vertskommunesamarbeid er en bilateral avtale mellom en vertskommune og en 
samarbeids kommune. Avtalene i Fredrikstad kommune helsevakt/responssenter er av 
praktiske årsaker skrevet som én avtale mellom flere parter, men er i realiteten flere 
bilaterale avtaler. 
 
Alle samarbeidskommunene må behandle vertskommunesamarbeidsmodellen i sine 
respektive kommunestyrer/bystyrer, jf. kommuneloven § 20-2 andre ledd. Kommunestyret i 
Øyer kommune må treffe vedtak om at kommunedirektøren i Øyer må delegere sin 
styringsrett over helsevakten/responssenteret (og de ansatte der) til kommunedirektøren i 
Fredrikstad kommune (vertskommunen). 
 
Offentlige anskaffelser 
Modellen kan være utfordrende i forhold til anskaffelsesregelverket, men dette kan løses 
med et formelt avtalebasert samarbeid. 
 
I dette vertskommunesamarbeidet vil alle deltakende kommuner ha en betydelig 
egeninteresse når det gjelder å være med å utvikle bruk av velferdsteknologi, i samarbeid 
med de øvrige kommunene. Dette samarbeidet handler om mer enn at Fredrikstad 
kommune leverer en tjeneste til kommunene som er med. Derfor er det rimelig også å 
kunne argumentere for at dette er et offentlig/offentlig samarbeid i anskaffelsesreglenes 
forstand. 
 
Etter anskaffelsesforskriften § 3-3 er anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften unntatt for 
visse typer offentlig samarbeid. Vi legger til grunn at samarbeidet rundt Helsevakten 
Fredrikstad faller inn under denne unntaksbestemmelsen. 
 
Den aktuelle organisasjonsendringen i seg selv har liten eller ingen betydning for sosial 
bærekraft i Øyer kommune. Samarbeidet om Fredrikstad helsevakt/responssenter er basert 
på selvkost og en fordeling av kostnader mellom kommunene, som blant annet baserer seg 
på antall alarmer den enkelte kommune har i bruk i Helsevakten. 
 
Vurdering: 
Den nåværende samarbeidsformen for Helsevakten Fredrikstad har ikke noen klar forankring 
i kommuneloven, og det har kommet ønsker fra flere av samarbeidskommunene om at det 
etableres en mer robust og juridisk holdbar samarbeidsmodell. 
 
Dersom det oppstår uenighet om ansvar, roller og myndighet over Helsevakten, og om 
samarbeidet for øvrig, er det i flere relasjoner litt vanskelig å si hva som egentlig gjelder 
juridisk med den avtalen som foreligger per i dag. 
 
Det ligger ikke i Helsevaktens natur at det vil bli mange konflikter i framtiden, men for 
eksempel betaling for tjenester kan potensielt bli et tema framover. 
 
I et vertskommunesamarbeid inngår vertskommunen separate bilaterale avtaler med 
samarbeidskommunene. Dette gjør det vesentlig enklere å ta opp nye kommuner i 
samarbeidet. 
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På denne bakgrunn anbefaler kommunedirektøren i Øyer at det etableres et administrativt 
vertskommunesamarbeid med Fredrikstad kommune ved Fredrikstad 
helsevakt/responssenter, med hjemmel i 
kommuneloven § 20-2, mellom Fredrikstad kommune som vertskommune og Øyer 
kommune som samarbeidskommune. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Det etableres et administrativt vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad 

helsevakt/responssenter, med hjemmel i kommuneloven § 20-2. Samarbeidet etableres 
mellom Fredrikstad kommune som vertskommune og Øyer kommune som 
samarbeidskommune. 

2. Kommunestyret gir kommunedirektøren i Øyer fullmakt til å delegere sin styringsrett 
over helsevakten/responssenteret (og de ansatte der) til kommunedirektøren i 
Fredrikstad kommune (vertskommunen). 

3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere avtale om 
vertskommunesamarbeid med Fredrikstad kommune ved Fredrikstad 
helsevakt/responssenter. 

 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE TIL IDRETTSANLEGG ØYER-TRETTEN IF 
 
 
Saksbehandler:  Jon Arne Johansen Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 22/2161     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/22 Formannskapet 15.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om støtte til utvikling av nyskapende aktivitetstilbud på Øyer Idrettspark. 
NSF – Rapport om skileikanlegg på Øyer Idrettspark. 
Retningslinjer disposisjonsfond idrettsarrangement, KST-sak 76/19, 20.06.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift FSK - sak 56/22, 20.09.2022 
 
Sammendrag: 
Øyer - Tretten Idrettsforening (ØTI) søkte støtte pålydende kr. 300.000,- til nyskapende 
helårs aktivitetsarena på Øyer Idrettspark og formannskapet støttet søknaden i sitt møte 
20.09.2022. Vedtaket må omgjøres da støtten ikke kan tas fra idrettsarrangementsfondet ut 
i fra de retningslinjer som er vedtatt. 
Kommunedirektøren legger frem to alternative forslag til vedtak i saken: 

- Alternativ 1: Formannskapet støtter søknaden fra ØTI med 300.000,- til utvidelse av 
aktiviteten på Øyer idrettspark. Støtten tas fra disposisjonsfondet 

- Alternativ 2: Formannskapet avslår søknaden om støtte til utvidelse av aktiviteten på 
Øyer idrettspark. 

 
Saksutredning: 
Øyer – Tretten Idrettsforening ønsker å videreutvikle Øyer Idrettsanlegg med flere faste 
installasjoner som gjør at flere barn og unge får muligheten til å utfolde seg både sommer og 
vinter. ØTI ønsker at Øyer Idrettspark skal være tilrettelagt for sommer og vinteraktiviteter, 
være et NAV for organisert og uorganisert aktivitet og at Idrettsparken skal være en 
rekruttering inn i klubbens organiserte vinter- og sommertilbud. 
Tiltaket er basert på et initiativ fra noen foreldre i skigruppa, som ønsker å tilrettelegge for 
mere ski aktiviteter på Øyer Idrettspark. Tiltaket blir gjennomført i flere byggetrinn. Med 
støtte fra Øyer kommune kan første byggetrinn starter i august 2022 og de resterende 
trinnene bygges etter hvert for å fordele dugnadsarbeidet ut over tid.  
 
Trinn 1, Grunnarbeid, nødvendig utstyr, møteplass:  
Bygging av Skicross, hoppbakke 4 m og 6 m, bobbane, reiplykje og andre skileik elementer 
som også kan brukes på sommertid. El-arbeid er inne i trinn 1 med lyssetting av de 
aktivitetselementene som ikke har lys i dag, samt føre strøm til de punktene som trenger 
strøm i framtidige byggetrinn. Bålhytte/Gapahuk og nødvendig utstyr til prepping av 
området (ATV/anleggstraktor med, fres, sporsetter, skjær og beitepusser) ligger også inne i 
byggetrinn 1.  
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Trinn 2, plast hoppbakke, snø produksjon, garasje til nødvendig utstyr:  
Byggetrinn 2 starter på våren 2023 med å etablere plastunderlag i hoppbakken og oppstart 
av bygging av garasje til nødvendig utstyr. Snø produksjon starter opp på høsten 2023 så det 
er klart til vinteren. Det er viktig å kunne planlegge og tilrettelegge for snø produksjon, for å 
sikre vinterdrift i framtiden. Kunstsnø er mer slitesterk og tåler varmt vær bedre, dette vil 
først og fremst sikre en lengre vintersesong i skileik området på Øyer Idrettspark.  
 
ØTI har hatt en lengre prosess sammen med medlemmer i ØTI og anleggskonsulenter i 
Norges skiforbund i forhold til utforming og innhold av det nye anlegget. Prosjektet følger en 
grundig rapport fra anleggskonsulenten, som gir grunnlaget for utformingen av de ulike 
elementene i prosjektet. Hele prosjektet er et nærmiljøspillemiddel prosjekt.  
 
Søknadsbeløpet blir en del av finansieringsplanen for hele prosjektet. Det er veldig 
avgjørende at ØTI får støtte fra Øyer kommune, for å starte opp prosjektet. Får de disse 
midlene, kan prosjektet starte i 2022 da ØTI forskutterer spillemidler og MVA kompensasjon 
selv.  
 
Øyer Idrettspark er eid og driftet av Øyer-Tretten Idrettsforening og hele idrettsparken er 
regulert til idrettsformål. De nye tiltakene vil innebære noe inngrep i naturen, men 
områdene som prosjektet omfatter ligger i gamle skiløyper eller i skråningen mot den store 
grassletten som har vært gravd i tidligere når grassletten ble etablert.  
 
Idrettsplassen har allerede lys- og lyd forurensning, de nye tiltakene vil påføre noe større lys- 
og lyd forurensning i perioder. Våre nærmeste naboer, som bor rundt anlegget har er klar 
over dette og dette er avtalefestet i salgskontrakten. Samtidig blir de nabovarslet i 
forbindelse med byggesøknaden til Øyer kommune.  
 
Det viktigste at anlegget blir bygget med god funksjonalitet, som er en viktig nøkkel for 
bærekraftig idrettsanlegg, da dette bestemmer verdien målt i både bruk av kroner og 
klimautslipp. At anlegget blir mye brukt og er behovsprøvd er viktig. ØTI vet at idrettsplassen 
allerede blir mye brukt i organisert og uorganisert aktivitet, grunnet beliggenheten på 
Granrudmoen der 2000 bor i gangavstand til idrettsparken, samt at barnehager og skoler 
også benytter idrettsparken i skoletiden. Ved å tilrettelegge for enda flere aktiviteter gjør at 
enda flere finne aktiviteter de liker og at det blir plass til alle sommer og vinter. Dette gjør 
prosjektet og Øyer Idrettspark bærekraftig.  
 
Om vinteren er det mange som er inaktive, det ble bygget isbaner i 2021 som har økt den 
uorganiserte aktiviteten på Øyer og Tretten. Ved å tilrettelegge for enda mere uorganisert 
aktivitet vinterstid på Øyer idrettspark vil enda flere komme seg ut for å leke og aktivisere i 
et innbydende aktivitetsområde for, skøyter, ski, alpinski, hoppski, akebrett og lignende. I 
tillegg sikres det at vinteren kommer tidlig og er stabil i aktivitetsområdene gjennom 
vinteren. 
Når våren kommer er aktivitetselementene bygget inn i terrenget, så de kan benyttes av 
rullende og til fots når bakken er bar. Her kan; motorikk, kondisjon, spenst, hurtighet, 
allsidighet, kreativitet og sosiale ferdigheter utvikle seg i både organiserte- og uorganiserte 
former. 
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Totale kostnadene vil være inntil 2,73 millioner kroner for hele prosjektet som omfatter 
byggetrinn 1 og 2.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til vedtaket som ble gjort i formannskapet 20.09.2022. I ettertid 
viser det seg at støtten ikke kan tas fra idrettsarrangementsfondet ut ifra de retningslinjer 
som ble gjort i sak 76/19 den 20.06.2019, «Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell 
som arena, herunder konkret planlagt arrangement og arbeid for å få arrangement til 
anlegget.» 
Bakgrunnen for disposisjonsfond «idrettsarrangement» er at det i 2012 ble utbetalt utbytte 
fra Hafjell Alpinsenter AS på kr. 1 395 000 utover budsjettert nivå. Kommunestyret vedtok å 
avsette beløpet til disposisjonsfond øremerket finansiering av idrettsarrangement i Hafjell. 
 
Kommunedirektøren vurderer det til at meningen med dette fondet er å støtte arrangement 
i Hafjell og kan ikke benyttes til støtte til utvidet aktivitetspark på Øyer Idrettsanlegg.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet omgjør vedtaket i sak 56/22 med et av to følgende alternativ; 

- Alternativ 1: Formannskapet støtter søknaden fra ØTI med 300.000,- til utvidelse av 
aktiviteten på Øyer idrettspark. Støtten tas fra disposisjonsfondet 
 

- Alternativ 2: Formannskapet avslår søknaden om støtte til utvidelse av aktiviteten på 
Øyer idrettspark. 

 
 
Åsmund Sandvik Jon Arne Johansen 
Kommunedirektør 
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ORGANISERING AV LILLEHAMMER REGION BRANNVESEN 
 
 
Saksbehandler:  Åsmund Sandvik Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3307     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/22 Formannskapet 15.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Samarbeidsavtale Lillehammer region brannvesen - forslag 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I henhold til ny kommunelov av 2018 må interkommunalt samarbeid organisert etter § 27 i 
tidligere kommunelov omdannes til ny samarbeidsmodell innen 2023. Kommunedirektøren 
har vurdert alle former for interkommunalt samarbeid som er beskrevet som muligheter i 
kommunelov, aksjelov og IKS-lov. Kommunedirektøren har vurdert økonomiske, juridiske og 
driftsmessige konsekvenser, og innvirkning på effektivitet, kvalitet og demokratisk kontroll 
som grunnlag for vurdering og sammenligning av aktuelle modeller. Tre 
organisasjonsmodeller ble vurdert som aktuelle for Lillehammer region brannvesen: 
administrativt vertskommunesamarbeid, verskommunesamarbeid med felles, folkevalgt 
nemnd og interkommunalt selskap. Kommunedirektørens anbefaling til ny 
organisasjonsmodell for Lillehammer region brannvesen er basert på en vurdering av 
konsekvenser, effekt på overordnede målsettinger, formålet med virksomheten og 
oppgavenes egenart.   
 
Kommunedirektøren anbefaler organisasjonsmodellen vertskommunesamarbeid med felles, 
folkevalgt nemnd som ny organisasjonsmodell for Lillehammer region brannvesen fra 
01.01.23.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Lillehammer region brannvesen har siden 2012 vært organisert som et interkommunalt 
oppgavefelleskap mellom Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner etter kommuneloven 
1992 § 27. 
  
Organisasjonsformen interkommunalt oppgavefelleskap er i kommuneloven 2018 (heretter 
kun omtalt som kommuneloven) fjernet og erstattet med to nye organisasjonsformer; 
kommunalt oppgavefellesskap i kapittel 19 og interkommunalt politisk råd i kapittel 18.  
 
Interkommunalt samarbeid organisert etter kommuneloven av 1992 § 27 må være 
omdannet til en lovlig samarbeidsmodell innen fire år etter at kap. 18 og 19 trer i kraft, jf. 
kommuneloven § 31-2 første ledd. Samarbeidet anses oppløst dersom det ikke er omdannet 
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innen fristen. Kommunestyret skal selv treffe vedtak om omdanning og vedta ny 
samarbeidsavtale. 
 
I dagens organisering er det et styre for Lillehammer region brannvesen. Eierkommunene er 
representert med seks representanter. I tillegg har styret en ansattrepresentant med møte- 
og talerett. Styret har delegert myndighet til daglig leder (brannsjef).  
 
Lillehammer region brannvesen opplever at dagens organisering med eget styre har fungert 
godt.  
 
Fakta: 
Kommuneloven § 17-1 angir lovlige former for interkommunalt samarbeid. Disse er 
interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, 
interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen 
måte som det er rettslig adgang til.  
 
Følgende organisasjonsformer vil medføre en så stor endring av den organisering og 
myndighet som gjelder for Lillehammer region brannvesen, at de ikke anbefales som 
alternative nye organisasjonsformer: 
 

• Interkommunalt politisk råd kan ikke produserer tjenester for innbyggerne og har 
ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak, jf. kommuneloven § 18-1 andre ledd. 

• Kommunalt oppgavefellesskap har ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak, jf. 
kommuneloven § 19-1 andre ledd. 

• Ved organisering i et aksjeselskap, vil kommunene ikke være direkte ansvarlige, jf. 
aksjeloven § 1-1 andre ledd.  

• Ved organisering i et kommunalt foretak, vil kommunedirektøren ikke ha 
instruksjonsmyndighet overfor foretakets daglige leder, jf. kommuneloven § 9-4 jf. 
§ 9-12 første ledd andre punktum. 

Alternative organisasjonsformer for å ivareta Lillehammer region brannvesens myndighet og 
oppdrag, er vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kapittel 20 og interkommunalt 
selskap etter IKS-loven. Disse vil vurderes nedenfor. 
 

Vurdering: 
Administrativt vertskommunesamarbeid 
En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) 
at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning, jf. kommuneloven § 20-2 første ledd første setning.  
 
Denne organisasjonsformen innebærer ingen endring av driften av Lillehammer region 
brannvesen. Dagens ordning med politisk oppnevnt styre vil imidlertid erstattes av et 
administrativt styre. Politisk styring vil da kun skje ved beslutninger i kommunestyrene.  
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Etablering av et administrativt vertskommunesamarbeid kreve lite forarbeid før etablering. 
Det må utarbeides en ny samarbeidsavtale som erstatter nåværende vedtekter og 
samarbeidsavtale. 
 
Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd 
Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette en felles, 
folkevalgt nemnd i vertskommunen, jf. kommuneloven § 20-3. Deltakerne kan gi nemnda 
myndighet til å treffe vedtak i alle typer saker hvis ikke noe annet følger av lov. Hver av 
deltakerne i samarbeidet skal være representert med to eller flere medlemmer i nemnda. 
 
Denne organisasjonsformen innebærer ingen endring av selve driften av Lillehammer region 
brannvesen.  
 
I motsetning til ved administrativt vertskommunesamarbeid, der delegasjonen skjer fra 
kommunedirektør i samarbeidskommunene til kommunedirektør i vertskommunen, skjer 
delegasjon i et vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd på folkevalgt nivå. 
Dagens politiske styring av virksomheten vil ved denne organisasjonsformen opprettholdes.  
 
Etablering av et vertskommunesamarbeidet med felles, folkevalgt nemnd krever lite 
forarbeid før etablering. Det må utarbeides en ny samarbeidsavtale som erstatter 
nåværende vedtekter og samarbeidsavtale. Nåværende styre må oppløses, og felles 
folkevalgt nemnd må etableres.  
 
Interkommunalt selskap (IKS) 
Interkommunale selskap er egne rettssubjekter som er rettslig og økonomisk skilt fra 
eierkommunene, jf. IKS-loven §§ 1-3. Prinsipielt skal representantskapet ivareta eiernes 
interesser, og styret skal ivareta selskapets interesse. 
 
I store trekk må det inngås en selskapsavtale mellom eierne, selskapet må organiseres, 
ansatte må overføres ved virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16 og 
det må inngås avtaler om føring og kontroll med regnskap. Det er forventet at overgang til 
denne organiseringen vil medføre store etableringskostnader og økte driftskostnader.  
 
Omorganisering til et interkommunalt selskap vil forflyttes fra et politisk oppnevnt styre til 
indirekte styring ved at eierkommunene har en deltaker i representantskapet. Den politiske 
styringen vil dermed svekkes.  
 
Etablering av et interkommunalt selskap innebærer et betydelig arbeid med forberedelser 
før etablering. 
 
Sammenlikning av organisasjonsformene 
Vertskommunemodellen med felles folkevalgt nemnd gir uendret virkning på effektivitet, 
kvalitet og demografisk kontroll sammenlignet med dagens organisering. Den medfører 
heller ingen økonomiske, juridiske eller driftsmessig endringer for virksomheten fra dagens 
organisering.  
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Vertskommunemodellen vil ivareta demokratiske og rettssikkerhetsmessige hensyn. 
Vertskommunen er ansvarlig, og virksomheten er basert på delegert myndighet fra 
samarbeidskommunene.  
 
Samarbeidskommunenes innsyn, og innflytelse på driften av virksomheten sikres gjennom 
samarbeidsavtalen. Eventuelle pålegg etter statlig tilsyn rettes mot vertskommunen.  
 
Vertskommunemodellen ivaretar Lillehammer region brannvesen sitt behov for tilstrekkelig 
kunnskap om virksomheten i alle eierkommunene slik at legitimitet til beslutninger og 
prioriteringer opprettholdes. Kommunedirektøren mener dette behovet best ivaretas med 
etablering av en felles, folkevalgt nemd med representanter fra alle eierkommunene.  
 
Det er viktig at den nye organisasjonsformen for Lillehammer region brannvesen ivaretar 
kommunenes ansvar og myndighet og brannvesenets drift, oppdrag og vedtaksmyndighet. 
 
Samarbeidskommunene treffer selv vedtak som har prinsipiell betydning.  
 
Samarbeidskommunene delegerer myndighet til nemnda. Nemnda videredelegerer denne 
myndigheten til kommunedirektøren i vertskommunen. Kommunedirektør i vertskommunen 
delegerer myndighet til brannsjef.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at hver deltakerkommune i samarbeidet skal være 
representert med to kommunestyrerepresentanter  i nemnda. Nemnda velger selv leder og 
nestleder blant sine medlemmer.  
 
Kommunelovens § 20-4 beskriver minimumsinnholdet i en samarbeidsavtale. 
Kommunedirektøren anbefaler at innholdet i samarbeidsavtalen definerer 
ansvarsforholdene i samarbeidet, slik at Lillehammer region brannvesen er sikret en 
funksjonell og effektiv ramme rundt sin virksomhet. Samarbeidsavtalen er felles for alle 
deltakerkommunene.  
 
Det kan ved behov vurderes en evaluering av denne organiseringen av brannsamarbeidet i 
Lillehammer-regionen.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at Lillehammer region brannvesen organiseres som et 
vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. Det foreslås at Lillehammer 
kommune er vertskommune, og at vedlagte samarbeidsavtale vedtas.  
 
Folkevalgt nemd foreslås av to årsaker:  
 

- Brannvesenets helt spesielle egenart knyttet til store materielle verdier i 
samarbeidet, varierende modeller for eierskap hvor brannstasjoner eies av den 
enkelte kommune mens materiellet er felles. Samtidig betaler alle tre kommunene 
for de totale kostnadene gjennom modellen.   
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- Brannvesenet er en døgnkontinuerlig tjeneste som er en særlig viktig del av den 
regionale beredskapen. Det innebærer også at bemanningen ved brannstasjonene er 
forskjellig gjennom bruk av vaktordninger og beredskapsmodeller som er forskjellige 
kommunene imellom, men hvor avhengighetene er store. 

Summen av dette gjør at kommunedirektøren i dette helt spesielle samarbeidet mener det 
kan være hensiktsmessig at det etableres en felles folkevalgt nemd med representasjon fra 
alle deltakerkommunene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Interkommunalt brannvernsamarbeid i Lillehammerregionen organiseres etter 
kommuneloven § 20-3 som vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemd fra 
01.01.2023.  

 
2. Lillehammer kommune er vertskommune i samarbeidet. Brannvernsamarbeidet 

reguleres av en samarbeidsavtale som inneholder alle vesentlige forhold i 
samarbeidet. Vedlagte samarbeidsavtale vedtas. 
 

3. Deltakerkommunene oppretter en felles, folkevalgt nemnd. Nemden skal bestå av to 
kommunestyrerepresentanter fra hver kommune. Nemnden velger selv leder og 
nestleder. Fra Øyer kommunestyre velges:  
1.  
2.  
 

4. Navnet Lillehammer region brannvesen beholdes uendret i ny organisasjonsmodell. 
 

5. Deltakerkommunenes driftsutgifter forblir uendret fra forrige avtale inntil det vedtas 
endringer. 

 
6. Det forutsettes at deltakerkommunene fatter likelydende vedtak. 

 
 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 
 


