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AVTALE OM KJØP AV DRIFTSTJENESTER FRA IKOMM AS - AVTALELENGDE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 056  
Arkivsaksnr.: 19/1992     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
86/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Digitaliseringsstrategi 2017 – 2020 for Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune. 
2. K-sak 99/18 (Arkiv ID 18/2174): Anskaffelse og drift av Øyer kommunes IKT - utstyr 

 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret ba i sitt budsjettvedtak for 2018 om at kommunedirektøren skulle utrede og 
vurdere kostnadene ved anskaffelse og drift av kommunen IKT – utstyr og komme tilbake til 
kommunestyret med en anbefaling. Kommunedirektørens forslag til innstilling når saken ble 
fremlagt var at det skulle gjennomføres en uavhengig benchmark av Ikomm AS etter at ny 
driftsavtale var signert. Kommunestyret vedtok dette, og forutsatte samtidig at driftsavtalen 
skulle ha en varighet på to år. 
 
Øyer, Gausdal og Lillehammer forhandler høsten 2019 om ny driftsavtale med Ikomm AS. I 
den forbindelse er det blant annet et ønske om at alle eierkommunene har samme 
avtalelengde. Kommunedirektøren ber derfor om at kommunestyret gir sin tilslutning til en 
avtalelengde på fire år med opsjon på ytterligere fem år.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har i dag ingen signert avtale med Ikomm AS da det var uenighet om 
avtalens løpetid etter forhandlinger som ble gjennomført i 2016. Etter dette har selskapet 
fått flere kommuner som eiere og disse har signert en avtale på fem år med opsjon på fem år 
gjeldende fra 2019.  
 
Fram mot 2020 forventes det at det kommer store endringer innenfor teknologileveranser. 
Det forventes en økt bruk av skytjenester, økt mobilitet og bruk av mobile plattformer. Vi vil 
se en stor vekst i bruk av sensorteknologi og får et økt kompetansebehov både innenfor 
personvern, sikkerhet og digitalisering generelt.  Vi har også de siste årene sett en endring i 
markedet som følge av en stadig større etablering av skytjenester.  
 
Det er vedtatt i Øyer kommunes digitaliseringsstrategi at vi skal velge skytjenester i de 
tilfeller dette er hensiktsmessig. Som en følge av dette er allerede drift av noen fagsystemer 
blitt flyttet til andre leverandører enn Ikomm. Det er grunn til å tro at dette er en trend som 
vil fortsette i årene fremover og som på sikt vil bety reduserte kostnader til drift av 

file:///C:/Users/annborge/Downloads/Digitaliseringsstrategi%20(1).pdf
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fagsystemer, og at vi vil få en større gruppe med driftsleverandører å forholde oss til. Ny 
driftsavtale vil ta høyde for dette. 
Det er grunn til å tro at priser på tradisjonelle driftstjenester vil få en betydelig reduksjon i 
årene framover som følge av mer industrialisert teknologi og nye leveransemodeller. 
Samtidig må man forvente at kostnadene kan øke som følge av økt bruk av teknologi og 
digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester for å kunne hente ut gevinster på andre 
områder. Dette har konsekvenser også for Ikomm som driftsleverandør som er avhengig av å 
tilpasse seg til et annet marked enn i dag.  
 
Som en følge av inntreden av flere offentlige eiere i Ikomm AS er det grunn til å tro at 
kommunene kan oppnå ytterligere stordriftsfordeler. Det har i tillegg skjedd en rekke 
endringer knyttet til tjenesteleveransen siden avtalen ble reforhandlet med virkning 2016. 
Det er derfor viktig at det nå utarbeides en ny avtale som tar hensyn til disse endringene og 
denne jobben er satt i gang. Det forventes at en oppdatert tjenesteavtale er på plass innen 
årsskiftet 2019/2020. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren er opptatt av at driftsavtalen med Ikomm skal gi rom for endringer som 
følge av ny teknologi. Det er sikret at dette blir ivaretatt gjennom endringsbilag i 
eksisterende avtale. Dette er uavhengig av avtalens løpetid og følger av avtaleverket for 
Statens Standardavtaler. 
 
Kommunedirektøren ser det som en fordel at avtalelengden for alle eierkommunene i Ikomm 
AS samkjøres slik at det ligger til rette for å kunne få effekter av felles tjenester og 
anskaffelser. Det er også slik at lengre avtaletid gir en gunstigere pris.  
 
Det er mulig å redusere avtalelengden til to år som forutsatt i kommunestyrets vedtak i sak  
99/18. Det vil medføre økte kostnader for Øyer kommune på grunn av mindre forutsigbarhet 
for leverandøren og det vil gi en annen pris for Øyer enn for Gausdal, Lillehammer og de 
øvrige eierkommunene. Det vil også medføre en risiko for Øyer kommune knyttet til drift av 
våre IKT – tjenester. 
 
Det finnes ikke tilsvarende vedtak knyttet til avtalelengden i Gausdal og Lillehammer 
kommune. Kommunedirektøren ser det som naturlig at kommunene i 3-1 samarbeidet har 
felles avtaletid. Det er også et ønske om en synkronisering av avtalelengden med de andre 
eierkommunene. Gjenstående løpetid for de andre eierkommunene er fire år + opsjon i fem 
år. 
 
Kommunedirektøren anbefaler med bakgrunn i ovenstående at kommunestyret gir sin 
tilslutning til en avtalelengde på fire år med opsjon på ytterligere fem år. Vedtaket om en 
uavhengig benchmark når ny driftsavtale er signert vil følges opp i tråd med kommunestyrets 
tidligere vedtak. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til at driftsavtalen med Ikomm AS kan ha en avtalelengde 
på fire år med opsjon på ytterligere fem år. 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
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DRIFTS- OG INVESTERINGSPLAN BARNEHAGER 2020-2023 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/2057     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
87/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
Vedlegg: 
Drifts- og investeringsplan barnehager 2020 - 2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Drifts- og investeringsplan barnehage for 2020 – 2023 viser status for barnehagedekning i 
kommunen og to alternativer for befolkningsframskriving og framtidig plassbehov. Det 
foreslås ingen økning i antall barnehageplasser i kommunen i perioden. 
 
Saksutredning: 
Drifts- og investeringsplan for barnehager ble sist rullert og vedtatt i kommunestyret 
28.05.2015. I forbindelse med K-sak 55/19 – Behov for økning i barnehageplasser vedtok 
kommunestyret at drifts- og investeringsplan for barnehage skal legges frem for politisk 
behandling i forbindelse med budsjett 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023. 
 
Vurdering: 
Planen viser befolkningsframskrivinger og anslått plassbehov fram mot 2024. Sammenlignet 
med befolkningsframskrivingene som lå til grunn i drifts- og investeringsplanen for 2015 – 
2018 ligger veksten i gruppen 1 – 5 år godt over det som var forutsatt etter alternativet 
middels nasjonal vekst. Administrasjonen har derfor lagt dette alternativet til grunn i 
beregningen av behovet for barnehageplasser i perioden 2020-2024. 
 
I henhold til prognosene er dagens antall barnehageplasser tilstrekkelig i perioden fram til 
2024. Det kan forventes en nedgang i behovet med sju plasser barnehageåret 2020/2021, 
men fra og med 2021/2022 er behovet for barnehageplasser på dagens nivå. 
 
Kommunedirektøren foreslår at drifts – og investeringsplan for barnehage rulleres 
annethvert år. Ved neste rullering bør møtefasiliteter og arbeidsrom på Vidarheim barnehage 
vurderes. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar drifts og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023. 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
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ØKONOMIPLAN 2020-2023 - ÅRSBUDSJETT 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/1998     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
88/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomiplan 2020-2023 – Årsbudsjett 2020, av 13. november 2019 
2. Fritakslister for eiendomsskatt 2020 
3. Øyer kommunes gebyrregulativ 2020 
4. Budsjett for Kontrollutvalget 2020, av 23.9.2019 
5. Tjenestebeskrivelser 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Oppsummering fra kommunestyrets gruppearbeid juni 2019 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan for perioden 2020-2023 og årsbudsjett 2020 
med vedlegg, etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 
dager.  
 
Saksutredning: 
Kommuneloven har regler for økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets bindende virkning i 
§§ 14-3 – 14-5. Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til 
vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling.  
 
Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse og være realistisk, jfr. § 14-4.  
 
Første året i økonomiplan 2020-2023 vedtas som årsbudsjett – drift og investeringer – for 
Øyer kommune 2020.  
 
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens 
budsjettforslag og tilleggsproposisjon foreligger.  
 
Det framlegges en balansert økonomiplan for fireårsperioden, basert på realiteten i 
kommunens økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2020 legges til grunn 1,8 % netto drifts-
resultat, og for årene 2020-2023 er netto driftsresultat på i gjennomsnitt 1,9 %. 
 
Det er etablert fire økonomiske handlingsregler (finansielle måltall) for utviklingen av 
kommunens økonomi. Disse fire handlingsreglene omhandler netto driftsresultat, disposi-
sjonsfond i forhold til driftsinntekter, korrigert lånegjeld i forhold til driftsinntekter og nye 
låneopptak i forhold til årlige avdrag. 
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Driftsbudsjettet vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til kommunens organisering fra 
1.1.2019. Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2020-2023 med godkjenning av låne-
opptak for investeringer.  
 
Ny budsjettforskrift etter endret kommunelov innebærer endringer av de forskriftsmessige 
budsjettskjemaene. Det kan være behov for å legge fram en formaliasak for kommunestyret 
for å hensynta alle endringer. Dette vil ikke ha betydning for realiteten i budsjettframlegget 
som nå foreligger.  
 
Vurdering: 
Det vises til tekstdelen i økonomiplandokumentet, der det er gitt en analyse og vurdering av 
Øyer kommunes økonomiske situasjon. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2020-2023.  
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2020, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B) 
og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B). 

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 9,0 millioner kr 

i 2020. 
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder 

(vann og avløp) på inntil 18,5 millioner kr i 2020. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10,0 

millioner kroner i 2020. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på 

gunstigst mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkår i 
hele lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år.  

e. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2020 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2020 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2020 benyttes eiendomsskatetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16. 

b. De generelle skattesatsene 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 fritidseiendom-
mer settes til 4,5 promille. Jf. overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 
og 4 skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og 
bruk redusert med to syvendedeler i 2020.  

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2020, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre 
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 etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre stiftelser/ orga-
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nisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Alle 
fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7b. For eiendommer som faller inn 
under § 7c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret endrer eller 
opphever fritaket.  

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

vedtatte skattevedtekter.   
5. Kommunale gebyrer  

Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2020 i samsvar 
med oversikt i vedlegg 3. 

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 inn-
tekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn per døgn gis kommunedirektøren 
fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer 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 kr gjennom budsjettåret. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 7 millioner kr til justering av 

tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2020. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom 

Helse og familietjenesten og Miljøtjenester og bofellesskap vedrørende res-
surskrevende brukere. Det rapporteres på budsjettjusteringen i påfølgende 
kvartalsrapport.  

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

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

12. Sats for inntektsskatt  
For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,1 %). 

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2020 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 

 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM ETTERGODTGJØRING 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2067     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
89/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om ettergodtgjøring datert 05.11.2019 
Politisk reglementshefte vedtatt i K-sak 22/15, møte 26.03.2015 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger saken frem til kommunestyret uten innstilling. 
 
Saksutredning: 
Brit Kramprud Lundgård har vært ordfører i Øyer kommune i kommunestyreperioden  
2015 – 2019. Hun fratrådte som ordfører den 31.10.2019. 
 
Brit Kramprud Lundgård har permisjon fra sin stilling i Skattedirektoratet til 31.01.2020 og 
søker om etterlønn for perioden 01.11.2019 – 31.01.2020. 
 
Reglementsheftet som var gjeldende for kommunestyreperioden 2015 – 2019, punkt 4.1: 
Ettergodtgjøring 
Ordfører godtgjøres særskilt ved valgperiodens slutt. Ettergodtgjøring gis for inntil tre 
måneder. Dersom vedkommende trer inn i ny stilling, uavhengig av arbeidsgiver, bortfaller 
ettergodtgjøringen etter 1 ½ måned. 
 
Øyer kommune vedtok i K-sak 120/19, møte 24.10.2019 å legge «Forskrift om godtgjøring, 
utgiftsdekning mm for folkevalgte i Øyer kommune» ut til offentlig høring. Forskriften vedtas 
endelig i kommunestyremøte 28.11.2019, og forskriften trer i kraft 31.10.2019 
 
Ny forskrift gjeldende fra 31.10.2019, § 3.9 (høringsutkast): 
Ettergodtgjøring 
Ordfører godtgjøres særskilt ved valgperiodens slutt. Ettergodtgjøring gis for inntil tre 
måneder. Rettighetene i henhold til §§ 6.1 og 6.3 gjelder også i perioden for 
ettergodtgjøring.  
 
Kommunestyret kan etter søknad og på grunnlag av en konkret vurdering, forlenge 
ettergodtgjøringen, det vises i denne forbindelse til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 
punkt 3.2.1 og arbeidsmiljølovens § 15.3 for arbeidstakere.  
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Retten til ettergodtgjøring avkortes krone for krone mot annet inntekt. Det samme gjelder 
for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. Pensjonsinntekter etter 
folketrygdlovens kapittel 19 og 20 anses ikke som inntekt i denne sammenhengen. 
 
Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser punkt 3.2.1: 
Hovedregel 
Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra 
oppsigelsestidspunktet. 
Vedrørende eldre arbeidstakere mv., se arbeidsmiljøloven § 15-3 (3). 
 
Arbeidsmiljølovens § 15-3 (3): 
Blir arbeidstaker sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i samme 
virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst fire måneder dersom den finner sted etter at 
arbeidstakeren er fylt 50 år, minst fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder etter 
fylte 60 år. Arbeidstakeren kan si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på minst tre 
måneder. 
 
Vurdering: 
Ut fra reglementsheftet gjeldende for kommunestyreperioden 2015 - 2019 forstår 
kommunedirektøren det som at det gis etterlønn i tre måneder hvis avtroppende ordfører 
ikke har noen jobb å gå til. I dette tilfelle er det en frivillig forlengelse av permisjonstiden i 
eksisterende jobb som avtroppende ordfører kan gå inn i. Ut fra dette er det mest naturlig å 
innvilge ettergodtgjøring i 1,5 måneder. 
 
Ny forskrift om godtgjøring mm (høringsutkastet) er romsligere med hensyn til 
ettergodtgjøring.  
 
Kommunedirektøren legger fram saken uten innstilling. 
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GBNR 155/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON - ANTENNESYSTEM MED HØYDE OVER 5 M - 
VED HORNSJØVEGEN 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 155/001  
Arkivsaksnr.: 19/1477     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon og søknad om tiltak 
Vedlegg 2 Kart med plassering av tiltaket 
Vedlegg 3 Tegninger av tiltaket 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Sakens øvrige dokumenter 
 
Sammendrag: 
Pro Invenia AS søker, på vegne av Telenor Norge AS, om tillatelse til oppføring av basestasjon 
for mobil telekommunikasjon bestående av en telemast med en høyde på 36 meter, samt 
tilhørende utstyrshytte på ca. 8 m2. Det må føres fram strøm til basestasjonen. 
 
Det har ikke innkommet negative merknader fra noen av høringsinstansene. 
Samfunnsinteressen ved at basestasjonen blir oppført er meget store, og klart større enn 
ulempene. Kommunedirektøren foreslår at dispensasjon gis, slik at byggesaken kan 
behandles. Det gis også dispensasjon for at eventuell søknad om strømframføring kan 
behandles. 
 
Saksutredning: 
Søknad og begrunnelse 
Pro Invenia AS søker, på vegne av Telenor Norge AS, om tillatelse til oppføring av basestasjon 
for mobil telekommunikasjon bestående av en telemast med en høyde på 36 meter, samt 
tilhørende utstyrshytte med en grunnflate på ca. 8 kvadratmeter. Det er behov for 
fremføring av strøm til basestasjonen, noe som kraftlag med konsesjon i området vil ivareta. 
Vanlig prosedyre ved slik utbygging er at utbyggers elektriker bestiller strømfremføring av 
kraftlag med konsesjon i området etter at det er gitt byggetillatelse for basestasjonen. 
 
Plasseringen er på haug ca. 500 meter nord/nordvest for innkjøringa til hotellet, ca. 910 moh. 
Bakgrunnen for ønsket om oppføring av en basestasjon på omsøkt plassering, er utbygging 
av et stabilt kommunikasjonsnettverk i det omkringliggende området.  
 
Tiltaket er planlagt i område for bevaring av naturområde for villrein.  
 
 
Søknaden omhandler:  
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Oppføring av tiltak på ca. 8 m2.  
Oppføring av mobilmast på ca. 36 meter. 
Framføring av strøm til tiltaket. 
 
Innledende behandling av søknaden 
Saken er behandlet i Øyer fjellstyre, sak nr. 68/19. Fjellstyret har ingen innvendinger til 
tiltaket. Søknaden er forelagt berørte naboer og eksterne høringsinstanser har hatt saken til 
uttalelse, iht. pbl. § 19-1.  
 
Planstatus 
I kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om LNF(R) framgår det at i disse områdene 
tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk.  
 
Videre omhandler 5.1.4 søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom 
stedbunden næring i LNFR-område (pbl. § 19-1 og § 19-2). Vilkårene for å gi dispensasjon er 
gitt i pbl. §§ 19-1 og 19-2. Av retningslinjene framgår det at det må søkes om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel for å kunne tillate deling, bygge -og anleggstiltak i LNFR.  
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan -og bygningsloven kapittel 19. det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8 jf. 19-1. 
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). 
 
Vurdering: 
Landbruksfaglig vurdering 
Tiltaket skal gjennomføres i et område som brukes aktivt som beiteområde både for sau og 
melkeku tilknytta setring på Hornsjøen. Det er viktig at det ikke etterlates utstyr eller 
installasjoner i terrenget som kan være til hindre eller fare for beitedyr, det gjelder både i 
anleggsfasen og i ettertiden. 
 
I forhold til kulturlandskapet er det viktig at terrenginngrep gjøres skånsomt slik at mest 
mulig av naturlig vegetasjon bevares. 
 
Tiltaket er ellers positivt med tanke på den alminnelige bruk av fjellet, beredskap for de som 
ferdes og oppholder seg i fjellet og for elektronisk overvåkningsutstyr til bruk i 
utmarksbeitesammenheng.  
 
Behandling etter motorferdselloven 
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Motorferdselloven § 3 regulerer forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er ikke 
tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven. § 4 i samme 
lov hjemler tillatelser med direkte hjemmel i loven. Herunder blant annet bokstav b, offentlig 
post -og teletjenester. Ferdselen i denne saken for å oppføre offentlig telekommunikasjon 
faller dermed under dette unntaket fra krav om tillatelse.   
 
Analyserapport av området: 
 

 
 
 
Samfunnssikkerhet og energi: 
Det er ikke avdekket forhold av betydning for samfunnssikkerhet i området for planlagt tiltak.   
 
Naturmangfold, geologi og forurensning: 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal vurderes etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
Av § 8 framgår at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Krav til kunnskapsgrunnlaget 
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette 
tilfellet anses tiltaket å ha liten innvirkning. Det blir etter all sannsynlighet ikke økt ferdsel 
eller trafikk som følge av oppføringen. Ønsket plassering ligger i villreinområder.  Alle 
villreinutvalgene har hatt saken til uttalelse, og ingen har ytret bekymring som følge av 
planlagt tiltak. 
 
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. Dersom det i 
forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, 
skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 
fem meter, jf. lov om kulturminner § 8.   
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Framføring av strøm 
Det er unntak for søknadsplikt for graving av kabler for blant annet telesignaler, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 punkt 8. Det er en forutsetning at tiltaket er mindre. I 
enkelte tilfeller er graving av lengre kabelstrekninger i utmark og høyfjell likevel 
søknadspliktig. Dette må vurderes når prosjektering er ferdig.  
 
Festeforhold og grunnrettsavtale 
Det foreligger grunnrettsavtale med grunneier Statskog SF.  
Av matrikkelforskriften § 30 (2) framgår at areal mindre enn 8m² er unntatt fra kravet om 
matrikulering. I denne saken er aktuelt areal 8 m².  
 
Eksterne høringsuttalelser: 
Rondane Sør Villreinområde 
I hovedtrekk framheves at samfunnsnytten av tiltaket er vesentlig. Selve tiltaket (mast og 
hytte) vil ikke ha negative effekter for villrein. Villreinutvalget ser positivt på tiltaket og 
forventer ingen store negative konsekvenser for villreinen i Rondane sør.  
 
Oppland Fylkeskommune 
OFK har ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med kulturminner. 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. melding skal snarest mulig sendes til 
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette.  
 
Øyer fjellstyre 
Fjellstyret har behandlet saken i møte 10.10.19, sak nr. 68/19.  
Vedtak: 
Fjellstyret har ingen innvendinger til tiltaket. En forutsetter at strømframføringen skjer ved 
nedlegging av jordkabel, og at det blir rydda pent opp igjen etter gravingen. 
Fjellstyret oppfordrer Telenor til å bygge antennesystemet slik at det blir best mulig dekning 
også innover i fjellet.  
 
Fylkesmannen i Innlandet 
Fylkesmannens vurdering knytter seg i hovedsak til at basestasjonen skal plasseres i område 
som er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. Området er vist som hensynssone bevaring 
av naturområder for villrein. Tiltaket er vurdert av Rondane sør villreinutvalg, og de har ingen 
vesentlige merknader til saken.  
 
Fylkesmannen viser til de vurderinger som er gjort av Rondane sør villreinutvalg, og slutter 
seg til disse. Vi har ingen vesentlige merknader til saken.  
 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 
Denne saken anses å ha liten betydning for villreininteressene, og behandles ikke av nemnda. 
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For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt. 
 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  
Av kommuneplanens arealdel framgår det at det må søkes om dispensasjon for deling, 
bygge- og anleggstiltak utenom stedbunden næring i LNFR-område. I LNFR-formål skal 
arealdisponeringen praktiseres strengt, av hensyn til landbruks-, natur og friluftsinteressene. 
Videre må hensyn til eventuell seterbebyggelse og drift vektlegges. Det ligger seterområde i 
nærheten, men tiltaket kan ikke sies å påvirke dette negativt. Det er vurdert at oppføring av 
tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på formål bak bestemmelsene og hensyn bak disse. 
 
Ingen av myndighetene som har ansvarsområde som er berørt, har uttalt seg negativt til 
tiltaket.  
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering 
Fordelene ved å tillate oppføring av basestasjon for telekommunikasjon er store og meget 
tungtveiende. Det vil føre til et mer stabilt kommunikasjonsnettverk i det omkringliggende 
området, og med dette stor samfunnsnytte. God dekning og kapasitet i nettet kan være 
kritisk i eventuelle nødsituasjoner. Tiltaket opptar et lite areal, det skal ikke gjerdes inn og 
det vil ikke bli anlagt vei frem. Basestasjonen vil ikke føre til økt ferdsel. På den annen side vil 
det heller ikke føre til hindring av ferdsel i området.  
Kommunedirektøren har ikke forutsetning for å vurdere plassering på selvstendig grunnlag, 
og legger til grunn at den mest hensiktsmessige løsningen er valgt.  
 
Tiltaket er planlagt plassert i Rondane villreinområde. Saken er sendt på høring til alle berørte 
villreinutvalg, og ingen negative merknader har innkommet. Det antas dermed at tiltaket ikke 
vil medføre negative konsekvenser for villrein. Tiltaket er heller ikke i konflikt med hensyn til 
landbruk, kulturlandskap, biologisk mangfold og vassdrag. Det må påses at det ikke fører til 
stor inngripen i terrenget. 
 
Fordelene ved å innvilge dispensasjon er store i dette tilfellet, og klart større enn ulempene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om arealkategori LNFR, fra at det bare 
kan tillates bygninger og anlegg som er knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- 
og friluftsliv.  
 
Dispensasjonen gis for: 

1. Etterfølgende byggesak kan behandles etter innsendt søknad. 
2. Søknad om strømframføring behandles etter søknad fra konsesjonsberettiget selskap 
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Vilkår som skal stilles i byggetillatelsen:  

- Strømframføring bør skje ved jordkabel 
- Det skal stilles vilkår i byggetillatelsen om at tiltaket skal gjennomføres så skånsomt 

som mulig, mest mulig av naturlig vegetasjon skal bevares. 
 

 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør Avd.ing. 
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OPPRETTELSE AV FELLES FORLIKSRÅD - LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: X43  
Arkivsaksnr.: 19/1682     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
91/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ønske om opprettelse av felles forliksråd – Lillehammer, Øyer og Gausdal, Innlandet 
politidistrikt, 9.9.19 (brevet er bekreftet opphevet unntatt offentlighet 25.9.19) 
Vurdering av felles forliksråd, Kommuneadvokaten Lillehammer kommune, 18.9.19 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Samtale med ledere for forliksrådene i Gausdal og Øyer 
Domstolloven 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta opprettelse av et felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal, samt å gi sittende ledere av forliksrådene fullmakt til å 
etablere en overgangsordning fram til nyvalg av representanter.  
 
Saksutredning: 
Innlandet politidistrikt, ved stasjonssjef Lillehammer Terje Krogstad, ber kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal vurdere sammenslåing til et felles forliksråd. Politiet viser til 
skjevhet i saksmengden i de 3 rådene og framtidig ressurs til sekretariatsarbeidet som en 
vektig grunn til sammenslåing. Domstollovens § 27, 7. ledd gir kommuner med samme 
sekretariat og som ligger i samme domssogn muligheten til å opprette felles forliksråd.  
 
Domstollovens § 28 krever at det gjennomføres månedlige møter, med unntak av juli. Alle 
disse møtene for alle 3 forliksrådene gjennomføres på Lillehammer politistasjon. Det kreves 
også at det skal være 3 medlemmer og 3 varamedlemmer i hvert forliksråd. Ved en 
samordning vil antallet møter reduseres årlig fra 33 til 11, og antall valgte medlemmer 
reduseres fra 18 til 6 – med alt det det medfører av reduksjon i forberedelser, tidsbruk, møte- 
og kjøregodtgjørelse.  
 
Lillehammer kommune ved kommuneadvokatene har gjennomført en vurdering av 
forliksrådet i Lillehammer gjennom samtaler med sittende og tidligere leder av forliksrådet. 
Der konkluderes det med at profesjonalitet og habilitet vil styrkes ved et felles forliksråd. Det 
har også blitt gjennomført samtaler med lederne av forliksrådene i Gausdal og Øyer, som til 
stor del bekrefter konklusjonen fra Lillehammer. En eventuell skjevhet med tanke på 
størrelsesforhold mellom kommunene vil forhindres gjennom likeverdig representasjon i 
forliksrådet, som også vil avhjelpe eventuell inhabilitet. 
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Forliksrådet skal bestå av 3 medlemmer med like mange vara, og det må sikres at det blant 
både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn, jf. domstolloven § 27. 
Ved valg, velges forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer av kommunestyrene selv, jf. 
domstolloven § 57, første ledd. Vedtak om opprettelse av et felles forliksråd krever 2/3 
flertall i hver av kommunestyrene.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer det som hensiktsmessig å etablere et felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. Politiet poengterer at det i framtiden vil være 1 person fra 
dem som skal fungere som sekretær for forliksrådene. Saksmengden i et felles forliksråd vil 
ikke endre seg som en følge av sammenslåing, men antallet møter vil reduseres betraktelig. 
Det vil sikre en bedre møteforberedelse fra sekretariatet, og frigjort tid til saksbehandling.  
 
I et felles forliksråd vil det velges 1 representant med vara fra hver kommune. I 
saksforberedelsen til valgene må det sikres korrekt representasjon i hht Domstollovens § 27. 
Valg gjennomføres som tidligere gjennom ordinær kommunestyrebehandling i hver 
kommune. Neste ordinære funksjonsperiode for forliksrådene vil være fra 1.1.2021 – 
31.12.2024. 
 
Forliksrådet i Lillehammer har i sin vurdering (se vedlegg) problematisert godtgjøring og 
profesjonalisering av forliksrådet. Godtgjøring er ikke hensyntatt i denne saken, da det 
tilligger forliksrådet selv å avgjøre denne. Lillehammer har også sett på en mulig organisering 
av et felles forliksråd i avdelinger, som i større grad kan spesialisere seg mot ulike 
saksområder. Dette er heller ikke vurdert i denne saken, da det krever en tettere dialog og 
oppfølging fra politiet. Om dette tas opp på nytt etter eventuelt vedtak om felles forliksråd, 
kan organisering utredes spesielt i samråd med politi og sekretariat.  
 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner tilhører Sør-Gudbrandsdal domssogn, sammen 
med Ringebu og Sør-Fron kommuner.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 Kommunestyret i Øyer vedtar en sammenslåing av forliksrådene i Lillehammer, Øyer og 

Gausdal i hht Domstollovens § 27, syvende ledd.  
 Lederne i de eksisterende forliksrådene gis fullmakt til å etablere et felles forliksråd på 

grunnlag av de eksisterende medlemmene med tanke på sammensetningen av rådet i 
hht Domstollovens § 27, andre ledd. 

 I løpet av 2020 gjennomføres valg av 1 ny representant med 1 vara fra hver kommune til 
felles forliksråd i hht Domstollovens § 57, med oppstart av nytt felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal fra 1.1.2021. 

 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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FRA REGIONRÅD TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2110     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
92/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Utkast til partnerskapsavtale vedtatt av fellesnemnda for Hedmark og Oppland 
19.9.19 

2. Høringsuttalelse fra Regionrådet for Lillehammer-regionen vedrørende 
partnerskapsmodell i Innlandet 

3. Brev fra Innlandet fylkeskommune vedrørende overgangsordning for Hedmark 
(ettersendes). 

4. Utkast til samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen 
5. Strategi for interkommunalt samarbeid, vedtatt i de tre kommunestyrene 28.3.19 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Saken omhandler forslag om etablering av interkommunalt politisk råd som erstatning for 
Regionråd for Lillehammer-regionen fra 15.12.2019, samt anbefalinger knyttet til rådets 
arbeidsmåter og administrasjon for å gjøre rådet til en viktigere og mer kraftfull arena og for 
å løfte fram det strategiske arbeidet i regionen generelt.  
 
Anbefalingene i sakens vurderingsdel er lagt til grunn for utforming av forslaget til 
samarbeidsavtale mellom deltakerne i Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen.  
 
Saksutredning: 

Bakgrunn  
Regionrådsmodellen i Oppland har sin forankring i den statlige forsøksordningen «Fritt fram» 
fra 2003, der formålet var å øke det regionalpolitiske handlingsrommet for å skape større 
muligheter for lokale og regionale tilpasninger og prioriteringer. Partnerskapsbyggingen 
mellom fylkeskommunen og fylkets regioner ble trukket fram som den mest positive 
effekten i evalueringen av forsøket. «Fritt fram» ble avsluttet ved årsskiftet 2009/2010, men 
partnerskapsavtalen, som ligger til grunn for regionrådene, har med mindre justeringer blitt 
videreført etter de samme prinsippene fram til i dag. Erfaringene fra Oppland har også 
dannet grunnlag for arbeidet med å utmeisle et partnerskapssamarbeid i nye Innlandet 
fylkeskommune.  
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De ulike regionene i Oppland har organisert regionrådssamarbeidet og det administrative 
apparatet rundt dette noe forskjellig. Når det gjelder regionråd, behandler disse normalt i 
svært liten grad saker som krever at det foreligger en formell organisatorisk overbygning. 
Mange regionråd har likevel valgt å etablere en formell organisatorisk ramme for 
samarbeidet, i de fleste tilfeller i form av et paragraf 27-samarbeid. Det har ikke vært tilfelle i 
Lillehammer-regionen der Regionrådet ikke har hatt noen formell forankring i 
kommuneloven.  

Med ny kommunelov skal det etableres en forutsigbar og ryddig ramme for 
regionrådssamarbeidene. Dette er viktig av hensyn til åpenhet og demokratisk deltakelse og 
kontroll. Den nye kommunelovens kapittel 18 om Interkommunalt politisk råd er derfor tatt 
inn i kommuneloven for nettopp å ivareta lovreguleringen av regionrådene bedre. Kapittel 18 
er i stor grad basert på tidligere kommunelov § 27, men inkluderer enkelte 
tilleggsbestemmelser.  

Bestemmelsene i ny kommunelov om Interkommunalt politisk råd tilsier behov for å 
utarbeide en samarbeidsavtale for deltakerne i det regionale samarbeidet. I tillegg skal det 
etter planen signeres en ny partnerskapsavtale mellom kommunene og nye Innlandet 
fylkeskommune innen utgangen av februar 2020. Sammen med bestemmelsene i 
kommuneloven vil den nye partnerskapsavtalen danne det formelle grunnlaget for 
organiseringen og utformingen av arbeidet i det nye interkommunale politiske rådet.   

En enkel spørreundersøkelse blant Regionrådets medlemmer våren 2019 indikerer dessuten 
at det er rom for å ta grep som kan vitalisere det eksisterende regionrådssamarbeidet i 
Lillehammer-regionen. Konstitueringen av nye politikere som følge av kommune- og 
fylkestingsvalget 2019 innebærer at det uansett vil være behov for å gå nye runder med 
forankring av samarbeidet. Dette kompletterer ytterligere de formelle grunnene til å 
gjennomgå og revidere den videre utformingen og organiseringen av regionrådssamarbeidet.  

På bakgrunn av ovennevnte satte Regionrådet i Lillehammer-regionen saken på agendaen i 
felles formannskapskonferanse den 24. mai 2019, under overskriften «Fra Regionråd til 
Interkommunalt politisk råd». I forlengelsen av drøftingene fattet formannskapene i de tre 
kommunene følgende vedtak: 

Formannskapene i Gausdal, Lillehammer og Øyer ber administrasjonen utrede 
interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen. Saken utredes med 
utgangspunkt i dagens regionrådsmodell, med forbehold om endringer som følge av 
etablering av Innlandet fylkeskommune. Samarbeidet i Gudbrandsdalstinget skal 
også inngå i saken. 

Saken fremmes for behandling i første møte etter konstituering av kommunestyrer for 
kommende fireårs-periode. 

Når det gjelder samarbeidet i Gudbrandsdalstinget, tas dette opp i en senere sammenheng, 
etter at interkommunalt politisk råd er konstituert.  
 
Kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal vedtok tidligere i år en ny strategi for 
interkommunalt samarbeid, med følgende hovedmål og delmål:  
Hovedmål:  
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 Lillehammerregionen skal gjennom kunnskap, innovasjon og samarbeid videreutvikle 
regionen som et attraktivt sted å bo og leve, være deltidsinnbygger, arbeide, studere, 
reise til, investere og drive virksomhet i.  

Delmål:  
 Mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. Samarbeid gir Lillehammer-regionen 

en sterkere stemme som samfunnsaktør.  
 Gjennom samarbeid utvikles fremtidsrettede og effektive løsninger i kommunal 

tjenesteyting.  

Fakta 
I denne delen vil det først redegjøres for de formelle kravene til interkommunale politiske 
råd, slik disse fremgår av kapittel 18 i kommuneloven. Deretter vil det redegjøres for de 
føringene som partnerskapsavtalen mellom kommunene og nye Innlandet fylkeskommune 
legger for organiseringen av arbeidet. Oppsummering av den interne evalueringen av 
regionrådene vil bli referert, og til slutt vil det gjøres rede for noen utviklingstrekk synliggjort 
i en kartlegging som er foretatt av alle landets regionråd.  
Formelle krav til et Interkommunalt politisk råd i kommuneloven kapittel 18: 

 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.  
 Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige 

deltakere i rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. 
 Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet.  
 Sammensetningen av organet (ene) skal innfri kravene i likestillingsloven, om 

minimum kjønnsbalanse.  
 Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig 

samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet.  

Samarbeidsavtalen skal i henhold til loven fastsette: 
a) rådets navn 
b) om rådet er et eget rettssubjekt 
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 
d) hvilke saker rådet skal kunne behandle 
e) hvilken myndighet som er lagt til rådet 
f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis 

ansvarsandelen avviker fra eierandelen 
g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet 
h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for 

oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er oppløst. 
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Det vises til kommuneloven for ytterligere detaljer. 

  
Føringer i partnerskapsavtalen mellom kommunene og nye Innlandet fylkeskommune 
I forbindelse med sammenslåingen av Hedmark og Oppland har det pågått et arbeid for å 
utforme en modell for partnerskapssamarbeidet mellom regionene i det nye fylket og den 
nye fylkeskommunen.  

Etter en prosess som involverte regionrådenes politiske og administrative ledere, ble det 
utformet et utkast til et formalisert samarbeid gjennom en partnerskapsavtale. 
Fellesnemndas arbeidsutvalg besluttet enstemmig den 07.03.19 å sende utkast til avtale på 
høring til alle kommuner og regionråd i Hedmark og Oppland med høringsfrist 30. juni. 
Høringsuttalelsen fra Regionrådet i Lillehammer-regionen følger som vedlegg til denne saken. 

Revidert avtale ble vedtatt i fellesnemnda 19. september 2019. Den reviderte avtalen åpner i 
større grad enn tidligere for overgangsordninger og regionale tilpasninger, men 
hovedtrekkene i avtalen er de samme som ble sendt på høring våren 2019. Saken kommer på 
nytt opp i Innlandet fylkesting 11.12.19. Der vil de økonomiske rammene fra 
fylkeskommunens side bli vedtatt, og forslag til avtale blir sendt ut til kommunene for endelig 
behandling. Ambisjonen er at avtalene skal være signert innen utgangen av februar 2020.  

Følgende formelle krav i partnerskapsavtalen må tas høyde for i utformingen av 
samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen:  

1. Partnerskapsavtalen gjelder for fire år og følger valgperioden. Det er Innlandet 
fylkeskommune og kommunene som er avtaleparter.  

2. Det skal utarbeides 4-årige strategiske planer som skal ligge til grunn for samarbeidet. 
Partnerskapet skal evaluere seg selv årlig. Evalueringen innarbeides som en del av 
regionrådets årsrapport/melding. 

3. De deltakende kommuner og fylkeskommunen skal være representert politisk i 
regionrådet. Det legges til grunn et årshjul med fire til seks møter pr. år i det enkelte 
regionråd, der Innlandet fylkeskommune er representert med politisk ledelse, samt 
relevant administrativ deltakelse. Andre aktører kan inviteres inn i partnerskapet, 
dersom partene er omforent om dette. 

4. Konsensusprinsippet skal legges til grunn for beslutninger i rådet. 
5. Innlandet fylkeskommune yter et årlig tilskudd til hvert regionråd på 2,5 mill. kroner. 

Regionrådet kan, innenfor fylkeskommunens tilskuddsramme, dekke inntil 50 % av 
lønnskostnadene (lønn og sosiale utgifter) til daglig leder. Restbeløpet stilles til 
disposisjon som utviklingsmidler. 

6. Kommunene yter samlet et årlig tilskudd til respektive regionråds utviklingsarbeid på 
minimum 1,0 mill. kroner.  

Innspill fra intern evaluering 
Som nevnt over ble det våren 2019 foretatt en intern evaluering av Regionrådets arbeid blant 
regionrådets medlemmer og administrativ ledelse i kommunene. Evalueringen kartla både 
hva man opplever at fungerer bra og mindre bra og hva man mener bør endres i forbindelse 
med omdannelsen til et interkommunalt politisk råd. Hovedfunnene i evalueringen og 
påfølgende diskusjon kan oppsummeres i disse punktene: 

1. Størrelsen (antallet deltakere) er hensiktsmessig for å få til gode diskusjoner. 
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2. Regionrådet er en god arena for å løfte opp og samordne saker av felles interesse og 
betydning. 

3. Fokuset på næringsutvikling er riktig og viktig. 
4. Partnerskapsmidlene er viktige for å gi Regionrådet et reelt handlingsrom og 

påvirkningsmulighet. 
5. Det er rom for å forankre Regionrådets arbeid bedre i de enkelte kommunene. 
6. Regionrådslederrollen bør rendyrkes og leder bør innsettes for en lengre periode, 

eksempelvis to år. 
7. Det er ønskelig at Regionrådet i enda større grad blir brukt til å løfte fram store saker 

av strategisk betydning for regionen.  
8. Rådet mangler strategisk og aktiv tilnærming – blir for ofte passive mottakere av 

ymse innspill.  
9. Bør bli bedre til å sette politiske saker på dagsorden og jobbe bedre med disse 

regionalt mellom møtene.  
10. Regionrådet skal være en pådriver i utviklingen av Lillehammer-regionen, både 

gjennom tildeling av utviklingsmidler og politisk og administrativt påtrykk i saker av 
stor betydning for regionen. 

11. Mer forutsigbar politisk deltakelse fra fylkeskommunen er ønskelig. 
12. Regionrådets rolle og mål for arbeidet må tydeliggjøres. 

 

Nasjonale utviklingstrekk 

I 2018 ble det på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt en 
kartlegging av alle landets regionråd (Nivi-rapport 2018:3). Kartleggingen gir et generelt 
inntrykk av at mange av regionrådene har vært gjennom en periode preget av 
demokratisering, profesjonalisering og formalisering. Demokratiseringen kommer til uttrykk 
ved at mange av regionrådene har fått flere faste deltakere fra kommunestyrene. 
Arbeidsformene har dessuten blitt mer formelle og mer lik saksbehandlingen i kommunene. 
Profesjonaliseringen kommer til uttrykk ved at flere regionråd har fast administrasjon og en 
større administrasjon i form av et regionalt fagmiljø enn for 11 år siden. 

I kartleggingen trekkes det videre fram at regionrådene de fleste steder framstår som 
kommunenes klart viktigste arena for videreutvikling av både tradisjonelt interkommunalt 
samarbeid om tjenester og samarbeid om regionalpolitiske oppgaver. Det pekes på at 
regionrådenes viktigste begrunnelse knyttes sterkere til den regionale utviklingsrollen. 
Moderne regionråd framstår ifølge rapporten som nært koplet til areal- og 
transportplanlegging, strategisk næringsplan, interkommunalt næringsapparat, samordning 
av planprosesser og avtalebasert opptreden i forhold til fylkeskommunen og/eller statlige 
aktører.  
 
Vurdering: 
Opprettelsen av et interkommunalt politisk råd i Lillehammer-regionen vil tydeliggjøre det 
regionale rådets formål og forankre det formelt i ny kommunelov. Dette er også en god 
anledning til å etablere og formalisere strukturer for informasjonsflyten mellom 
Interkommunalt politisk råd (tidl. Regionrådet) og det enkelte kommunestyre og 
formannskap, samt gjøre grep for å styrke det strategiske utviklings- og påvirkningsarbeidet 
på vegne av regionen og de interne samarbeidsrelasjonene mellom våre kommuner. I det 
følgende vurderes først behovet for en styrking av det regionale arbeidet i Lillehammer-
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regionen. Deretter synliggjøres de vurderingene som har ledet fram til utkastet til 
samarbeidsavtale som er vedlagt saken.  
 
Behovet for styrking av det regionale arbeidet 
I de pågående kommune- og regionreformprosessene er det vedtatt at Hedmark og Oppland 
fylkeskommuner slås sammen fra 1.1.20, mens det så langt ikke er vedtatt noen 
sammenslåinger av kommuner verken i Oppland eller Hedmark. I et nytt fylke, bestående av 
46 kommuner, er det grunn til å tro at regionalt samarbeid og samordning mellom 
kommuner vil få økt betydning. Posisjonering i nye Innlandet vil stå høyt på agendaen i de 
ulike regionene. Ikke minst er dette tilfelle for kommuner og regioner i dagens Oppland fylke. 
De administrative ressursene knyttet til regionrådene i Hedmark er pr. i dag lagt til 
fylkeskommunen. Dette er en ordning som vil bli avviklet, men i en overgangsperiode er det 
grunn til å tro at regionrådene med opprinnelse i Hedmark vil ha enklere tilgang til 
fylkeskommunale aktører og ressurser enn det som er tilfelle i Opplandsregionene.  
Også andre faktorer bidrar til behovet for å styrke den strategiske, regionale utviklings- og 
pådriverrollen knyttet til store samfunnsoppgaver. Muligheter og utfordringer i forbindelse 
med store infrastrukturprosjekter, manglende ledig næringsareal og ambisjonen om å 
beholde offentlige tilbud og arbeidsplasser i regionen er forhold som vil ha avgjørende 
betydning for den videre utvikling av Lillehammer-regionen. I slike saker vil et styrket 
samarbeid mellom kommunene, utover den rollen Lillehammer-regionen Vekst har i å 
koordinere de tre kommunenes næringsutviklingsarbeid, kunne være av avgjørende 
betydning for å oppnå tilstrekkelig gjennomslag og resultater.  
 
En styrket regional innsats fordrer at det legges til rette for at regionrådet og tilhørende 
administrasjon kan ta en tydeligere rolle. Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse i 
administrasjonen er en avgjørende faktor for å kunne utarbeide gode beslutningsgrunnlag for 
de folkevalgte, legge til rette for strategisk påvirkningsarbeid, sikre oppfølging av politiske 
initiativ og fremme god informasjonsflyt både mellom deltakerkommunene og mellom ulike 
politiske møtearenaer. Basert på erfaringer fra de siste års arbeid, er det særlig behov for 
kompetanse knyttet til politisk forståelse, nettverksarbeid og planarbeid. 

Vurderinger knyttet til samarbeidsavtalen 

I tråd med kommunelovens § 18-4, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 
deltakerne i det interkommunale politiske rådet. Loven regulerer hva som er minstekravet til 
samarbeidsavtalen. I tillegg må det som nevnt over tas hensyn til de formelle kravene som 
følger av partnerskapsavtalen. Forslag til samarbeidsavtale følger som vedlegg til saken. I 
arbeidet med avtalen er det i tillegg tatt hensyn til erfaringene fra dagens regionrådsmodell, 
slik disse blant annet fremgår av evalueringen som er gjennomført. Avtalen bygger på 
følgende hovedpunkter: 
 
Navnet: Navnet på organet foreslås å bli Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-
regionen.  
 
Representantskapet (= Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen): 
Representantskapet er det øverste organet i rådet, og det eneste lovpålagte organet. I 
praksis vil det være representantskapet som utgjør Interkommunalt politisk råd for 
Lillehammer-regionen, og som erstatter dagens Regionråd. 
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Deltakere: Loven sier at samtlige deltakere i rådet skal være representert i 
representantskapet med minst ett medlem. Hvert kommunestyre eller fylkesting skal selv 
velge sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Medlemmer og 
varamedlemmer velges for fire år. 
 
Det anbefales at hver kommune velger to representanter til representantskapet. I tillegg til 
ordfører anbefales det at opposisjonen skal være representert. I samarbeidsavtalen foreslås 
videre at fylkeskommunen velger inntil to politiske representanter og at én representant skal 
være fra politisk ledelse. Likestillingslovens krav til kjønnsbalanse må ivaretas. 
 
Ledelse: I Lillehammer-regionen har den politiske ledelsen av Regionrådet gått på omgang 
mellom ordførerne i kommunene med ett års varighet. Andre regioner har operert med 
lengre intervaller, og noen velger også leder blant medlemmene.  

 
Det finnes gode grunner til å utvide perioden for leder av Interkommunalt politisk råd for 
Lillehammer-regionen, først og fremst fordi det vil gi bedre kontinuitet i ledelsen og bedre 
mulighet for å følge opp saker av langsiktig karakter. Det vurderes imidlertid som viktig for 
eierskapet til, og dynamikken i rådet at lederskapet sirkulerer mellom alle kommunene i 
regionen. Dette har man hatt gode erfaringer med så langt. I samarbeidsavtalen foreslås at 
rådet konstituerer seg selv, og med valg av leder for ett år av gangen, med mulighet for 
forlengelse i ett år.  
 
Formål og oppgaver: Førende for virksomheten i interkommunalt politisk råd er felles planer 
og strategier. Formålet med rådet kan oppsummeres i følgende punkter: 

 Være et politisk samarbeidsorgan og en aktiv pådriver for regional samfunnsutvikling 
som kan bidra til å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som bor og har 
virksomhet i Lillehammer-regionen.  

 Være kommunenes felles redskap for bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, 
samordnet tjenesteyting og effektivisering. 

 Legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene ved å etablere en felles 
forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som utnytter regionens 
fortrinn.  

 Bidra til langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle regionens 
fortrinn.  

 Legge til rette for samhandling mellom næringsliv, universitet/FoU og offentlige 
myndigheter gjennom felles initiativ og prosjekter.  

 Fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og andre myndigheter.  
 Være en tydelig, strategisk og politisk aktør som jobber for å styrke Lillehammer-

regionens omdømme. 

Rådet har følgende konkrete oppgaver: 
 Ivareta delegerte regionale næringsutviklingsoppgaver.  
 Forvalte partnerskapsmidlene, og andre midler som tilligger Interkommunalt politisk 

råd. 
 Behandle og følge opp styringsdokumenter og rapportering. 
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 Fremme saker til og følge opp vedtak i Gudbrandsdalstinget når samarbeid i hele 
Gudbrandsdalen vil være formålstjenlig for regionen. 

 Følge opp øvrige saker der kommunestyrene delegerer myndighet til rådet, herunder 
utforming av felles uttalelser og dialog med overordnede myndigheter og andre 
premissleverandører. 

Interkommunalt politisk råds formål og oppgaver vurderes med dette som tilstrekkelig 
definert. Det må i mange saker likevel foregå en dialog mellom ulike parter, ofte mellom 
kommunene og regionen, om hvordan oppgavene skal løses, og hvem som skal gjøre hva. 
Det interkommunale samarbeidet er dynamisk, og nye oppgaver kan komme etter revisjon 
av planer, eller utvikling av nye strategier. 
 
Administrasjon: 
Det anbefales at administrasjonen samlet sett styrkes med ett årsverk ved å løfte fram 
funksjonen som daglig leder av rådet til å bli en mer synlig og strategisk orientert funksjon, 
samtidig som den administrative sekretariatsfunksjonen opprettholdes på samme nivå som i 
dag. Hovedfokus for den økte innsatsen, vil være å gi økt kapasitet og kompetanse i arbeidet 
med større saker av politisk-strategisk betydning for regionen, som beskrevet innledningsvis i 
kapittelet. Det foreslås videre at tituleringen av den administrative lederfunksjonen endres 
fra daglig leder til regionsjef, tilsvarende som i flere regioner rundt oss. 
 
Administrasjonen av dagens regionråd (ledelse og sekretariatsarbeid) ligger i praksis til det 
interkommunale samarbeidet Lillehammer-regionen Vekst, med noe bistand fra Lillehammer 
kommune. Det foreslås at det administrative arbeidet tilknyttet rådet (herunder ledelse, 
sekretariatsfunksjon, saksforberedelser, administrativ forvaltning av tilskuddsmidler og 
oppfølging av planer og vedtak) fortsatt ivaretas av ressurser i Lillehammer-regionen Vekst 
og Lillehammer kommune. De administrative oppgavene omfatter også tilrettelegging for 
Gudbrandsdalstinget og Kommunedirektørgruppa i Lillehammer-regionen. 
 
Lillehammer-regionen Vekst vil gjennom personell fra Øyer kommune styrkes med ett 
årsverk. Dette er knyttet til at tidligere ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, skal 
tilbake i sin stilling som næringsutvikler i Øyer kommune. I den perioden Granberg Johnsen 
var ordfører i Lillehammer, hadde han permisjon fra denne stillingen. Dette arbeidsfeltet er i 
mellomtiden blitt en del av det interkommunale samarbeidet i Lillehammer-regionen Vekst.  
 
Gjennom denne økningen i ressurser foreslås at Lillehammer-regionen Vekst også framover 
får i oppdrag å ivareta ledelse og administrasjon av det interkommunale rådet, med bistand 
fra Lillehammer kommune og i kombinasjon med øvrige oppdrag Lillehammer-regionen Vekst 
har.  Oppdraget skal til enhver tid løses med best mulig anvendelse av kompetanse 
tilgjengelig i Lillehammer-regionen Vekst og Lillehammer kommune.  
 
For funksjonen som regionsjef foreslås at Lillehammer kommune dekker 50 prosent av 
kostnadene, mens Gausdal og Øyer dekker 25 prosent hver. For de mer administrative 
oppgavene videreføres samme fordeling som i dag (1/3 på hver kommune).  
 
Det legges til grunn at regionsjef innstiller til Interkommunalt politisk råd innenfor de 
saksområder som kommunestyrene har delegert Interkommunalt politisk råd å behandle, 
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mens kommunedirektøren innstiller til formannskap/kommunestyre i saker som omhandler 
endringer i fullmakter/rammer for Interkommunalt politisk råd. Saker drøftes i 
kommunedirektørgruppa i Lillehammer-regionen på forhånd.  
 
Økonomiske forhold – drift og tiltaksmidler 
For regioner som i dag er tilhørende i Hedmark, legges det opp til en overgangsordning der 
disse regionene ikke behøver å dekke lønnskostnader for daglig leder år 1. Regionene i 
Hedmark har ikke vært vant til å bidra med midler verken til lønn for daglig leder eller som 
matching til partnerskapsmidlene, og overgangsordningen er innført for at regionene gradvis 
skal kunne tilpasse seg. Regionrådet for Lillehammer-regionen, ved administrasjonen, har 
bedt om avklaring fra Innlandet fylkeskommune når det gjelder overgangsordningen, hvilken 
skjevdeling denne vil gi mellom regioner i Hedmark og Oppland og når overgangsordningen 
avsluttes. Svar på henvendelsen er oppgitt som vedlegg i saken og vil bli ettersendt så snart 
det foreligger.  
 
Utkastet til partnerskapsavtale legger til grunn at Innlandet fylkeskommune yter et årlig 
tilskudd på kr. 2,5 mill. til Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen. Inntil 50% 
av lønnskostnadene (lønn og sosiale utgifter) til daglig leder av regionrådet/regionsjef kan 
finansieres av disse. Resterende midler stilles til disposisjon som utviklingsmidler. Dette 
innebærer i størrelsesorden en reduksjon på anslagsvis kr. 500 000 sammenlignet med 
dagens situasjon, hvor lønnskostnadene dekkes inn i tillegg til kr. 2,5 mill. i utviklingsmidler.  
 
Partnerskapsavtalen forutsetter at kommunene i Lillehammer-regionen selv finansierer 
lønnskostnader utover det som kan brukes av partnerskapsmidlene, og at kommunene i 
tillegg yter et tilskudd på til sammen 1 mill. kroner i utviklingsmidler til Interkommunalt 
politisk råd for Lillehammer-regionen. Dette tilsvarer det økonomiske bidraget kommunene 
også tidligere har bidratt med til Regionrådet. Det har tidligere vært lagt til grunn at 
kommunene har bidratt med 1/3 hver til arbeidet, med begrunnelse i at de tre kommunene 
har samme nytte av det regionale samarbeidet.  
 
For funksjonen som regionsjef/daglig leder av interkommunalt politisk råd, foreslås en 
modell der Lillehammer kommune dekker 50 prosent av den kommunale andelen av 
lønnsutgiftene, mens Øyer og Gausdal dekker 25 prosent hver. Dette fordi regionsjefen i 
noen grad vil kunne få oppgaver som er mer basert på Lillehammer kommunes egne behov. 
Det forventes at noe av lønnskostnaden kan dekkes inn av prosjektmidler. Fordeling av 
kostnader knyttet til det øvrige mer administrative arbeidet i tilknytning til Interkommunalt 
politisk råd, samt tilrettelegging for Kommunedirektørgruppa for Lillehammer-regionen og 
Gudbrandsdalstinget, foreslås videreført som i dag (1/3 på hver kommune).  
 
Inndekningen av øvrige drifts- og lønnskostnader i Lillehammer-regionen Vekst er regulert 
gjennom egen avtale kommunene imellom, og omfattes ikke av samarbeidsavtalen.  
 
Interkommunalt politisk råd forvalter den årlige rammen av partnerskapsmidler og 
eventuelle øvrige utviklingsmidler som stilles til rådighet fra kommunene og andre. 
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Myndighet: I henhold til kommuneloven § 18-1 kan et interkommunalt politisk råd 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. Det har blitt vurdert 
hvorvidt Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen burde gis innstillingsrett i 
visse typer saker som er viktige for regionen. I samarbeidsavtalen foreslås det ikke at rådet 
får slik innstillingsrett. Det vurderes likevel som viktig at rådet gis mer politisk tyngde og at 
det jobbes videre med ulike måter å legge til rette for dette.  
 
Møtefrekvens: Det foreslås at representantskapet møtes seks ganger i året, tre i vårhalvåret 
og tre i høsthalvåret. Dette er i tråd med den møtefrekvensen det legges opp til i 
partnerskapsavtalen mellom kommunene og fylkeskommunen.  

 
Arbeidsform og mulighet for flere organer: I henhold til partnerskapsavtalen skal 
konsensusprinsippet legges til grunn for beslutninger i interkommunalt politisk råd. Det bør 
søkes balanse mellom deltakernes ønsker, forventninger og behov. 
Kommuneloven åpner for at Representantskapet, dersom dette finner det hensiktsmessig, 
kan opprette og delegere myndighet til underliggende organer med utspring i 
representantskapet. Det er imidlertid kun representantskapet som er lovpålagt. Med en slik 
sammensetning av og størrelse på representantskapet som det foreslås i Lillehammer-
regionen, bør man gjennom seks årlige møter ha et tilstrekkelig antall møtepunkter til å følge 
opp de formål som tillegges Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen. I 
evalueringen som ble foretatt av dagens regionråd kom det heller ikke fram noe ønske om å 
lage en mer omfattende politisk beslutningsstruktur. I regioner med et større antall 
kommuner (og ditto større representantskap) vil dette trolig være mer aktuelt.  
 
Styringsdokumenter og rapportering 
I henhold til partnerskapsavtalen skal det utarbeides en 4-årig strategisk plan som skal ligge 
til grunn for samarbeidet. Strategien skal basere seg på regionens definerte fortrinn og 
muligheter. Bærebjelken i den strategiske planen for Interkommunalt politisk råd for 
Lillehammer-regionen vil være Regional næringsplan. Eventuelle andre strategiske 
satsingsområder som rådet vedtar skal også fremgå av den strategiske planen. Det må sikres 
en rød tråd til kommuneplanens samfunnsdel i de tre kommunene.  
 
De økonomiske ressursene skal underbygge de valgte strategier og prioriteringen av disse 
skal fremgå av årlig handlingsplan og budsjett.  
 
Partnerskapet skal evaluere seg selv årlig. Evalueringen innarbeides som en del av 
årsmelding for Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen. Årlig handlingsplan og 
årsmelding bør oversendes kommunestyrer/fylkesting til orientering. 
 
Det foreslås at den enkelte ordfører tillegges et ansvar for å holde 
formannskap/kommunestyre løpende orientert om arbeidet i rådet. Helt konkret anbefales 
det at protokollen fra foregående møte i rådet sendes ut med sakspapirene til 
formannskapene og settes opp som referatsak/orienteringssak i møtene. 
 
Det anbefales at tradisjonen med en årlig regional formannskapskonferanse for å skape felles 
forståelse, orientere og forankre virksomheten i rådet videreføres. Se sak om Strategi for 
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interkommunalt samarbeid, vedtatt av de tre kommunestyrene 28.03.2019, samt 
handlingsplan og forslag til felles møteplasser, vedtatt 26.9.2019. 

Rettssubjekt: 
Det anbefales at Lillehammer-regionen Interkommunale råd ikke formaliseres som et eget 
rettssubjekt (skilles ut som egen organisasjon), men får et eget organisasjonsnummer under 
Lillehammer kommunes.  

Konklusjon 
Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen erstatter det tidligere Regionrådet for 
Lillehammer-regionen og etableres i medhold av kommuneloven paragraf 18-1 med virkning 
fra 15.12.19. 
 
Administrative og økonomiske forpliktelser som er beskrevet i saken innarbeides i 
deltakernes planer og budsjetter. 
 
Det forutsettes at kommunene i Lillehammer-regionen fatter likelydende vedtak, og at 
Innlandet fylkeskommune godkjenner Samarbeidsavtalen. 
 
Øvrige konklusjoner framgår av utkast til samarbeidsavtale og forslagene til vedtak i saken. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen slik den er vedlagt saken. 
2. Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen etableres etter kommunelovens 

paragraf 18-1 med virkning fra 15.12.19, og erstatter tidligere Regionråd for Lillehammer-
regionen 

3. Leder av interkommunalt politisk råd gis fullmakt til å undertegne partnerskapsavtale 
med Innlandet fylkeskommune. 

4. Administrasjon og arbeidsform knyttet til Interkommunalt politisk råd, organiseres som 
beskrevet i saken. 

5. Administrative og økonomiske forpliktelser innarbeides i deltakernes planer og 
budsjetter. 

6. Det forutsettes at kommunene i Lillehammer-regionen fatter likelydende vedtak, og at 
Innlandet fylkeskommune godkjenner Samarbeidsavtalen. 

 
 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
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TEMAPLAN FOR KULTURMINNER SAMFERDSEL 2019-2023 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: C50  
Arkivsaksnr.: 18/52     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
93/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
 
 
Vedlegg: 
Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Oppstartsnotat temaplan for kulturminner i Øyer kommune 2019-2023 (Kommunestyret sak 
93/18, møte 27.09.18) 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 
Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025 
St.mld. 16 (2004-2005): Leve med kulturminner 
St.mld. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
St.mld.  35 (2012-2013): Framtid med fotfeste - Kulturminnepolitikken 
NOU 2002: 1 Fortid former framtid 
Kulturminneloven, Kulturloven, Plan- og bygningsloven 
Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret i Øyer vedtok i sak 93/18 «Oppstartsnotat temaplan for kulturminner i Øyer 
2019-2023».  «Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023» øker kommunens 
kompetanse om kulturminner og gir et bedre grunnlag for bevaring, forvaltning og formidling 
av kulturminner.  Arbeidsgruppen har prioritert 19 kulturminner innen samferdsel i 
kommunen.  
 
Formannskapet besluttet i sak 18/52, møte 11.09.2019, å legge «Temaplan for kulturminner 
samferdsel 2019-2023» ut til offentlig ettersyn med 6 ukers innspillsfrist. Innkomne 
merknader og rådmannens kommentarer til disse framkommer i saksutredningen. 
 
Saksutredning: 
Vedtak: 
Kommunestyret fattet i kommunestyresak 93/18 følgende vedtak: «Øyer kommune legger 
oppstartsnotat for temaplan kulturminner i Øyer 2019-2023 ut for høring og offentlig 
ettersyn med 6 ukers innspillsfrist. Kommunestyret oppnevner en representant til 
arbeidsgruppen; Lisa Kramprud». 
 
Innkomne merknader oppstartsnotat: 
Oppstartsnotatet lå ute til offentlig ettersyn med 4 ukers innspillsfrist.  
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Innspill fra Øyer fjellstyre: 

- Positive til utarbeidelse av Kulturminneplan. 
- Bør registrere flere automatiske fredede kulturminner. 
- Kartlegge slåttene i fjellet og registrere tuftene etter slåttebuer/lyu. Sette opp igjen 

en slåttebu til kunnskapsformidling og friluftliv. 
- Registrere hjemsetrene og skrive ned historien til disse. 
- Registrere de gamle vegene i fjellet, og rydde de. 
- Rette opp stedsnavn i pakt med lokal nedarvet uttale. 

 
Innspill fra privatperson: 

- Ta vare på gamle, tidligere stedsnavn og skrivemåte. 
 
Formål: 
Formålet med «Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023» er en mer målrettet, 
langsiktig og offensiv forvaltning og formidling av kulturminner i kommunen hvor man får: 

 en bedre oversikt over kulturminner og kulturmiljø i Øyer kommune. 
 et bedre grunnlag for å formidle kommunens kulturarv. 
 tiltak for hvordan kulturarven skal forvaltes og brukes. 
 grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i kommunens planarbeid. 
 formidling, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og kulturmiljø. 

 
Prosess: 
Administrasjonen har under utarbeidelsen hatt veiledning av Oppland fylkeskommune og 
Norsk Vegmuseum. Temaplanen er utarbeidet i samarbeid av en arbeidsgruppe bestående av 
en politiker, en representant fra Øyer-Tretten historielag, en ressursperson og 
representanter fra administrasjonen. Arbeidsgruppen har hatt sju møter, to åpne folkemøter, 
et møte med Øyer -Tretten historielag og 26 befaringer, hvor hele eller deler av 
arbeidsgruppen har deltatt.  
 
Avgrensning: 
Riksantikvaren og Oppland fylkeskommune anbefaler at man avgrenser en kulturminneplan 
til å omhandle 15-20 prioriterte kulturminner. Temaplanen er avgrenset til å omhandle faste 
kulturminner knyttet til samferdsel i de to bygdene, ikke i statsallmenningen. 
Arbeidsgruppen foreslår at det blir utarbeidet en egen temaplan for kulturminner i fjellet, 
ved en senere anledning. 
 
Prioriterte kulturminner: 
«Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023» inneholder 19 kulturminner, hvorav 2 er 
prioritet 1 (forslag til vedtaksfredning) og 17 prioritet 2 (anbefaling hensynssone kulturmiljø i 
henhold til Plan- og bygningsloven §11-8 c). Disse minnene består av fem veger, fire bruer, en 
bensinstasjon, et sundsted, en skysstasjon, en mjølkerampe, en påkaste, fire merkesteiner og 
Gesellsteinen. Alle kulturminnene er i temaplanen beskrevet med faktaark som inneholder 
historikk, beskrivelse, planstatus, vurdering og anbefalte tiltak.  
 



  Sak 93/19 

 Side 33 av 39   

 
Tiltak: 
Foreslåtte tiltak for oppfølging av temaplanen fremkommer i del fire. Det er kommunestyret 
som gjennom budsjettbehandling beslutter hvilke tiltak som blir fulgt opp. 
 
Vurdering: 
Det finnes utallige kulturminner knyttet til samferdsel i kommunen. Arbeidsgruppen har med 
utgangspunkt i innspillene fra de åpne møtene og møtet med Øyer-Tretten historielag, samt 
veiledning fra Oppland fylkeskommune, foretatt en vurdering og prioritering av 
kulturminnene.  
 
Kriterier: 
Arbeidsgruppen har brukt Riksantikvarens mal for verdisetting og verdivekting av 
kulturminner. Her legges det vekt på: 

- Kunnskapsverdier 
- Opplevelsesverdier 
- Bruksverdier 
- Egenskaper ved kulturminnet (alder, tidsdybde og kontinuitet, autentisitet og 

opprinnelighet, mangfold og variasjon, sammenheng og helhet, dynamikk og endring, 
brudd og kontrast, lesbarhet og tydelighet, egnethet, anvendbarhet, sårbarhet og 
tålegrense, interaksjon natur-kultur).  

 
I tillegg utarbeidet arbeidsgruppen egne kriterier som ble vektlagt i utvelgelsen: 

- Allemannsretten/grunneiers interesser 
- Naturopplevelsen 
- Verdiskaping 
- Sannsynlige besøkstall 
- Nærhet til befolkningen 
- Geografisk spredning i kommunen 
- Vegens utforming 
- Arbeidsmengde ved tiltak 
- Type kulturminne 

 
Rådmannen mener arbeidsgruppen har utført et grundig og godt arbeid med kommunens 
første temaplan kulturminner. Kriteriene som er lagt til grunn for valg av de 19 
kulturminnene er fornuftige og tiltakene i handlingsdelen er nøkterne. 
 
 
Innkomne merknader etter temaplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn: 
 
Innspill fra Fylkesmannen i Innlandet: 

a) Det er gjennomført et omfattende kartleggings- og dokumentasjonsarbeid i 
forbindelse med planarbeidet. Temaplanen vil være et nyttig dokument blant 
annet i forbindelse med kommunens arbeid med arealplaner.  

b) Fylkesmannen kan ikke se at temaplanen berører nasjonale hensyn vi er satt til 
å ivareta i vesentlig grad, og har ingen vesentlige merknader til planforslaget. 
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Innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat: 

c) Ingen merknader. 
 
Innspill fra Oppland fylkeskommune: 

d) Øyer kommune har laget en god og strukturert kulturminneplan. Planen bærer preg 
av et godt planlagt og strukturert arbeid med en god medvirkningsprosess. De 
utvalgte kulturminnene gir et spennende og interessant innblikk i Øyers 
samferdselshistorie. Flere av kulturminnene vil også bli innarbeidet i 
fylkeskommunens Fagmelding for kulturarv som kulturminner av regional interesse.  

e) Kategorisering og presisering i forhold arealplaner vedrørende Tjodvegen og 
Kongsvegen må utdypes bedre.  

f) Kommunens forslag til handlingsdel er oversiktlig og inneholder flere gode tiltak. 
Innlegging av Askeladden gjøres av kommunen. Tilrettelegging, skjøtsel og skilting 
ved Tjodvegen og Kongsvegen må gjøres i samråd og samarbeid med Oppland 
fylkeskommune.  

g) Kommunen har gjort et imponerende arbeid med kulturminneplanen, og har fått et 
dokument som vil være et nyttig og viktig verktøy i arbeidet med kommunens 
kulturminneforvaltning i de kommende år.  

 
Innspill fra Øyer fjellstyre: 

h) Fremgikk ikke at planen skulle begrenses så sterkt i oppstartsnotatet. Savner flere 
veger fra fjellet. 

i) Savner fyldigere informasjon om Gjæsa bru.  
j) Kart på side 55 over fornminner viser ikke hele kommunen og tekstforklaringen er 

ikke korrekt. Bør bruke et oppdatert kart.  
 
Innspill fra privatperson: 

k) For få kulturminner er innlemmet i planen. 
l) Det bør presiseres bedre i teksten på faktaark Tjodvegen ang. Magnus Lagabøtes lov 

og 8 alen. Mener vegen ikke kan ha vært 8 alen bred.  
m) Påpeker usikkerheten rundt hvor Tjodvegen gikk på Nord-Tretten. Har samlet inn 

informasjon rundt sin eiendom og mener denne burde vært innlemmet i planen, samt 
annen informasjon som evt. andre kan inneha om Tjodvegen. 

 
Rådmannens kommentarer til innkomne merknader: 
 
Generell kommentar:  
Begrensning av antall kulturminner og begrensning av tema gjøres med bakgrunn i 
anbefalinger fra Riksantikvaren og Oppland fylkeskommune. 
 
Spesifikke kommentarer: 

e) Kategorisering og presisering er utdypet bedre i plandokumentet. 
f) Handlingsplanen er endret i forhold til merknad. 
i) Mer informasjon om Gjæsa bru er lagt inn i plandokumentet. 
j) Kart oppdatert og tekst endret i plandokumentet. 
l) Presisering av Magnus Lagabøtes lov er utbedret i plandokument.  
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m) Skrevet inn i plandokumentet usikkerheten rundt Tjodvegens led på Nord-Tretten. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1) Kommunestyret vedtar Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023. 
 

2) Oppfølging av flere av tiltakene i handlingsplanen er avhengig av kommunestyrets 
budsjettvedtak. 

 
 
Ådne Bakke        Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: NORWAY HOME OF SKIING 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/2121     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
94/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via Regionalforvaltning 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ser ikke at dette er innenfor rammen av hva næringsfondet skal brukes 
til, og innstiller derfor på at søknaden avslås. 
 
Saksutredning: 
Alpinco har i 7 år samarbeidet med flere andre destinasjoner om markedsføring 
internasjonalt. Fordi Skistar har gått ut av samarbeidet, er det stiftet et nytt selskap - Norway 
Home Of Skiing - der de 6 gjenværende aktørene viderefører arbeidet. 
 
Vurdering: 
Nyetableringen er en videreføring av et arbeid som er i gang, og gir inntrykk av å være 
ordinær drift, selv om selskapet er nyetablert. 
 
Søknaden inneholder ikke et søknadsbeløp for hva Øyer kommune bes bidra med, kun 
aktørene og fylkeskommunene. 
  
Næringsfondet med statlig tilskudd er brukt opp for 2019. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Norway Home Of Skiing AS avslås. 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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VIDEREFØRING AV DELFINANSIERING REGIONAL ARRANGEMENTSKOORDINATOR 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2122     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Arrangementsrapport 2018 
Rapport Øyer 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 114/15, møte 17.12.2015 - Søknad om delfinansiering av regional 
arrangementskoordinator 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å videreføre deltakelsen i spleiselaget for regional 
arrangementskoordinator for 3-årsperioden 2019 – 2021 med kr 75.000 pr år. Det årlige 
tilskuddet finansieres av kommunale næringsfondsmidler.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
Rollen som arrangementskoordinator i Visit Lillehammer ble etablert i 2012, og Øyer 
kommune har vært medfinansiør siden starten. På bakgrunn av ønsker Lillehammer Turist AS 
de tre kommunene i regionen om et finansielt bidrag til videreføring av den langsiktige 
satsingen. Saken ble lagt sist lagt fram for FSK i sak 83/15 og for kommunestyret i K-sak 
114/15 
 
Følgende enstemmige vedtak ble fattet i FSK:  

1. Øyer kommune deltar i spleiselag i henhold til finansieringsplanen, til regional 
arrangementskoordinator, med et beløp på kr 75.000 pr år i 3-årsperioden 2016 – 
2018. Kommunestyret ber om en årlig evaluering, der det i rapporten fremkommer 
hvilken rolle, påvirkning og medvirkning arrangementskoordinator har hatt i det 
enkelte arrangement. Hva har vi igjen? 

2. Kommunestyret forutsetter et godt, konstruktivt og rasjonelt samarbeid mellom Visit 
Lillehammer v/arrangementskoordinatoren og Næringsutviklingsenheten som er 
etablert av Lillehammer, Gausdal og øyer for å utvikle regionens næringsliv. Det er en 
forutsetning at de øvrige instansene bidrar i henhold til finansieringsplanen. 

3. Øyer kommune bidrar med tilsvarende beløp for 2015. 
4. Kommunens årlige bidrag finansieres ved disponering av kommunale 

næringsfondsmidler. 
5. Kommunestyret oppfordrer at det søkes om finansiering av 

arrangementskoordinatorstillingen fra alle kommuner som nyter godt av arbeidet. 
Kommunestyret forutsetter at Visit Lillehammer AS gjennomfører dette. 
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Kommunens årlige bidrag finansieres ved disponering av tilsvarende beløp fra kommunale 
næringsfondsmidler, og innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett.  
 
Evaluering  

1. Som svar på forutsetningen om en årlig evaluering viser reiselivssjef Gjesdal i Visit 
Lillehammer AS til vedlagte arrangementsrapport for 2018 samt egen rapport for 
Øyer. Rapportene viser stor aktivitet i Øyer. Rådmannen henviser til rapporten og har 
ingen ytterligere kommentarer.  

2. Det er et tett og kontinuerlig samarbeid mellom Visit Lillehammer og Lillehammer-
regionen Vekst både på arrangementsfeltet og ellers. 

6. Visit Lillehammer jobber kontinuerlig med å få kommunene i midtdalsregionen til 
også å være med å finansiere stillingen, men har ikke kommet i mål med dette.  
Finansieringen er som tidligere: 
Budsjettet for arrangementskoordinatoren er på kr 800.000 med slik finansiering: 
Visit Lillehammer AS  Kr 290.000  
Arrangørene  Kr 210.000  
Lillehammer kommune  Kr 150.000  
Gausdal kommune  Kr 75.000  
Øyer kommune  Kr 75.000  

 
Arrangementskoordinatoren bidrar med følgende til de lokale arrangementene: 

 Pressearbeid – kontakte og følge opp media før, under og etter arrangementet 
 Rådgivning ovenfor arrangørene, teknisk og strategisk 
 Informasjon mellom arrangørene og ut til tredjeparter 
 Dokumentasjon av arrangementene – bilder etc. 
 Møteplasser og samarbeid mellom arrangører 
 Søknader på vegne av arrangørene, finansiering og andre forhold. 
 Jobbing og lobbying ovenfor Norges Skiforbund, Norges Idrettsforbund, Norges 

Snowboardforbund, Kulturdepartementet, Næringsdepartementet og andre 
instanser. 

 Deltar i utformingen lokal og nasjonal arrangementsstrategi 
 Deltar i gjennomføring av arrangementene, praktisk 

Leder i Visit Lillehammer Ove Gjesdal vil delta i FSK for å redegjøre ytterligere for 
koordinatorens rolle. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ser positivt på tiltaket med regional arrangementskoordinator og 
foreslår å videreføre kommunens bidrag i en ny 3-årsperiode (2019 – 2021). Det er en 
forutsetning at de øvrige instansene bidrar i hht finansieringsplanen.  
 
Til tross for at evalueringen/tilbakerapporteringen kom senere enn forutsatt og at det er 
seint på året, rår rådmannen kommunestyret til å videreføre deltagelsen. Det er 
dokumentert høy aktivitet i Øyer. Det vises i tillegg til at Lillehammer kommune, Gausdal 
kommune og næringsaktørene har utbetalt tilskudd for inneværende år.  
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Kommunedirektøren viser til at Øyer kommune er inne med stillingsressurs i Lillehammer-
regionen utvikling fra 2016. Det er en forutsetning at det utvikles et godt, konstruktivt og 
rasjonelt samarbeid mellom arrangementskoordinatoren og felles næringsenhet for å oppnå 
best effekt for regionens næringsliv. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune deltar i spleiselag i henhold til finansieringsplanen, til regional 
arrangementskoordinator, med et beløp på kr 75.000 pr år i 3-årsperioden 2019 – 
2021. Kommunestyret ber om en årlig evaluering, der det i rapporten fremkommer 
hvilken rolle, påvirkning og medvirkning arrangementskoordinator har hatt i det 
enkelte arrangement.  

2. Kommunestyret forutsetter et godt, konstruktivt og rasjonelt samarbeid mellom Visit 
Lillehammer v/arrangementskoordinatoren og Næringsutviklingsenheten som er 
etablert av Lillehammer, Gausdal og øyer for å utvikle regionens næringsliv. Det er en 
forutsetning at de øvrige instansene bidrar i henhold til finansieringsplanen.  

3. Kommunens årlige bidrag finansieres ved disponering av kommunale 
næringsfondsmidler.  

4. Kommunestyret oppfordrer at det søkes om finansiering av 
arrangementskoordinatorstillingen fra alle kommuner som nyter godt av arbeidet. 
Kommunestyret forutsetter at Visit Lillehammer AS gjennomfører dette.  

 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 


