
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Formannskapet 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 20.10.2020 Tid: 08:30 - 13:00 

 
 
Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSLISTE 
 
 
Kl 08.30 Orientering fra GE AS om Fjordkraftsaken (ca 45 min) – møtet lukkes. 
 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel   
116/20 20/3426     
  REFERATER - FSK 20.10.2020    

 
117/20 20/3492     
  POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT - OPPNEVNING AV POLITISK 

ARBEIDSUTVALG  
  

 
118/20 20/3513     
  UTSETT AVVIKLINGEN AV GRANHEIM    

 
 
 
 
 
 
 

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no


 
 

Arbeidsmøte budsjett og økonomiplan 
1. Håvard Moe, KS konsulent: 10 råd for å skape bedre balanse i kommunebudsjettet 

(video) 
2. Spørsmål og diskusjon knytta til videoen  
3. Nedtak i tjenesteenheter  
4. Overordna om sjølkostgebyr  

 
    

Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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REFERATER - FSK 20.10.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/3426     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
116/20 Formannskapet 20.10.2020 
 
 
Lederavtale mellom Øyer kommune og kommunedirektør  
November 2020 – November 2021 
Godkjent og underskrevet 06.10.2020. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT - OPPNEVNING AV POLITISK ARBEIDSUTVALG 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3492     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
117/20 Formannskapet 20.10.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Bakgrunn: 
Det ble i forrige ordførerperiode utarbeidet nytt politisk reglementshefte for Øyer 
kommune. En forlengelse av dette arbeidet var å revidere det politiske 
delegeringsreglementet. Dette reglementshefte vil danne grunnlaget for det videre 
administrative delegeringsreglementet. 
Det politiske delegeringsreglementet skal behandles av kommunestyret. 
 
Vurdering: 
Det er en forutsetning av at det blir utarbeidet et helhetlig delegeringsreglement som tar for 
seg hele kommunens virksomhet i henhold til de rammer Kommuneloven legger til grunn. 
 
Administrasjonen legger opp til en prosess der det politiske delegeringsreglementet skal 
være politisk behandlet innen 01.05.2021. 
 
Arbeidsutvalget som blir oppnevnt bør ha i struktur samme sammensetning som det 
utvalget som utarbeidet nytt politisk reglementshefte for kommunen. 
 
Dette innebærer et arbeidsutvalg bestående av 3 politikere, der administrasjonen får 
ansvaret for sekretærfunksjonen. I tråd med tidligere utvalg så skal posisjonen ha to plasser 
og opposisjonen 1 plass. 
 
 
Mandatet til det politiske arbeidsutvalget blir: 

1. Prinsipper for delegering og videredelegering. Dette gjelder delegering til politiske 
utvalg og deres mulighet til å delegere videre til bl.a. kommunedirektøren. 

2. Opplisting av saker/saksområder som skal ligge til Kommunestyret. 
3. Delegering av saker/saksområder til Ordføreren. 
4. Delegering av saker/saksområder Formannskapet. 
5. Delegering av saker/saksområder til Plan og miljøutvalget. 
6. Delegering av saker/saksområder til Tjenesteutvalget. 
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7. Delegering av saker/saksområder til Kommuneplanutvalget. 
8. Delegering av saker/saksområder til Partssammensatt utvalg. 
9. Delegering av saker/saksområder til Kommunedirektøren. 

 
Det er viktig å ta med seg at delegering også omhandler innstillingsrett til overordna organ. 
Når det politiske arbeidsutvalget er ferdig med sin innstilling bør det høres i de respektive 
politiske partiene med påfølgende arbeidsmøte i kommunestyret før saken legges fram til 
endelig behandling. 
 
For å sikre god informasjon og involvering bør det underrettes i Formannskapet og 
Kommunestyret om arbeidet og framdriften. 
 
For å sikre sammenheng mellom arbeidet med reglementsheftet og arbeidet med 
delegeringsreglementet er det en fordel å ha med seg følgende:  
 Synliggjøre utgangspunktet: K-sakene 108/19 om politisk organisering og 113/19 om 

politisk reglementshefte. 
 Politisk reglementshefte har et eget kapitel om delegeringsreglementet som blant annet 

dekker prinsipper for delegering og retningslinjer for bruk av delegert myndighet – 
dette må det nye arbeidsutvalget ta utgangspunkt i. 

 Politisk reglementshefte har i reglementet for de enkelte utvalgene en opplisting av 
saksområder det enkelte utvalget skal «dekke» - dette må det nye arbeidsutvalget ta 
utgangspunkt i.  

 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Det nedsettes et politisk arbeidsutvalg bestående av 3 politikere, der to er fra 
posisjonen og en fra opposisjon. Administrasjonen har ansvaret for 
sekretærfunksjonen. 
 

2. Arbeidsutvalgets mandat: 
 Prinsipper for delegering og videredelegering. Dette gjelder delegering til politiske 

utvalg og deres mulighet til å delegere videre til bl.a. kommunedirektøren. 
 Opplisting av saker/saksområder som skal ligge til Kommunestyret. 
 Delegering av saker/saksområder til Ordføreren. 
 Delegering av saker/saksområder til Formannskapet. 
 Delegering av saker/saksområder til Plan og miljøutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Tjenesteutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Kommuneplanutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Partssammensatt utvalg. 
 Delegering av saker/saksområder til Kommunedirektøren. 

 
3. Endelig innstilling fra arbeidsutvalget sendes på høring til de respektive politiske 

partiene før endelig vedtak i kommunestyret. 
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4.  Det gjennomføres en arbeidsøkt i kommunestyret før saken legges fram til endelig 
avgjørelse. 

5. Saken legges fram til endelig vedtak innen 01.05.2021. 

Ådne Bakke 
Kommunedirektør 
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UTSETT AVVIKLINGEN AV GRANHEIM 
 
 
Saksbehandler:  Jon Halvor Midtmageli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3513     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
118/20 Formannskapet 20.10.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune er bekymret for det framtidige rehabiliteringstilbudet til kronisk lungesyke 
pasienter i Innlandet. 
 
Sykehuset Innlandet har tidligere vedtatt å legge ned Granheim lungesykehus i Gausdal og 
flytte virksomheten inn i sykehuset på Lillehammer. Øyer kommune er kjent med at det 
fortsatt jobbes med å frigjøre nødvendige arealer. Vi kan ikke se at alternativene for 
plassering som nå vurderes er hensiktsmessige, verken for utviklingen av spesialisert 
lungerehabilitering eller for andre fagområder ved sykehuset som kan bli berørt. 
En flytting av virksomheten på Granheim medfører en betydelig reduksjon av døgnplasser til 
pasienter med behov for lungerehabilitering. Når spesialisthelsetjenesten bygger ned sine 
rehabiliteringstilbud, vil mer av ansvaret falle på kommunene. I dag mangler kommunene 
både kapasitet og kompetanse til å ta hånd om disse pasientene på en god nok måte. 
 
Flere helseaktører har den siste tiden pekt på at rehabiliteringstilbudet for koronapasienter i 
Norge er for dårlig. Langtidsvirkningene av koronautbruddet er ennå ikke kjent, men 
erfaringene til nå viser at de pasientene som blir dårligst får et stort behov for spesialisert 
rehabilitering og oppfølging i etterkant. Alternativet til et tilbud på Granheim vil trolig bli økt 
kjøp av tjenester ved private rehabiliteringsinstitusjoner.  
 
Vurdering: 
Tilsvarende sak blir lagt frem for Gudbrandsdaltinget den 26.10.20.  Både for å understreke 
viktigheten av saken og for at vårt syn skal nå styret i Sykehus Innlandet før deres styremøte 
den 23.10.20, mener ordfører at Øyer kommune skal gjøre et eget vedtak i saken.   
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Ordførerens forslag til innstilling: 
I lys av covid-19 pandemien og utfordringen med å finne egnede arealer ved sykehuset på 
Lillehammer, mener Øyer kommune at en samlokalisering av lungerehablitering med den 
somatiske virksomheten i sykehuset bør utsettes til det nye Mjøssykehuset står ferdig. 
Vedtaket sendes til styret i Sykehus Innlandet.                 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 


