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Møte i  Formannskapet den 04.12.2018 - Sak: 109/18 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag fra Øyer AP: 

Punkt 2 i Rådmannens innstilling strykes.  

Nytt punkt 2 
Prosjektet utreder tre løsningsalternativer for samarbeid om oppgaveløsningen i barnevernet 
for de tre kommunene i Lillehammerregion. Prosjektet velger selv hvilke tre alternativer som 
utredes, men det forutsettes at de har forskjellig grad av interkommunalt samarbeid.  

Alle de tre alternativene presenterer forslag til organisering, ansvars- og oppgaveløsningen 
for hvert alternativ, opplegget for internkontroll, behov for delegering av fullmakter fra hvert 
kommunestyre i hvert alternativ, budsjett og finansiering for etableringsåret og 4 driftsår 
fremover. Prosjektet skal også beskrive den årlige rapporteringen samt rutiner for 
avviksrapporteringen tilbake til kommunestyrene.   

Formannskapet arbeidet videre med forslaget og kom i fellesskap frem til et omforent forslag 
på tvers av partiene:  

Nytt punkt 2 
Ordfører i Øyer inviterer politisk ledelse (Ordfører/varaordfører og opposisjonsleder) i de tre 
kommunene til et felles møte for å gi de politiske rammene for utredningen. På samme møte 
drøftes hvilke arenaer for samarbeid om interkommunale ordninger som skal etableres for å 
styrke interkommunalt samarbeidsordninger.  

 

 

 

Nytt punkt 3 
Prosjektet utreder tre løsningsalternativer for samarbeid om oppgaveløsningen i barnevernet 
for de tre kommunene i Lillehammerregion. Prosjektet velger selv hvilke tre alternativer som 
utredes, men det forutsettes at de har forskjellig grad av interkommunalt samarbeid.  

Alle de tre alternativene presenterer forslag til organisering, ansvars- og oppgaveløsningen 
for hvert alternativ, opplegget for internkontroll, behov for delegering av fullmakter fra hvert 
kommunestyre i hvert alternativ, budsjett og finansiering for etableringsåret og 4 driftsår 
fremover. Prosjektet skal også beskrive den årlige rapporteringen samt rutiner for 
avviksrapporteringen tilbake til kommunestyrene.   

Punkt 4 
Utredningen legges frem for politisk ledelse i de tre kommunene i august 2019, før felles 
saksfremlegg oversendes kommunestyrene for behandling.  

Forslaget til nytt punkt 2, nytt punkt 3 og nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 



Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: 
  2002.07.00050 0804 5457908 
 Dir.tlf: 61 26 81 08   

Nytt punkt 1 
«Kommunestyret i Øyer støtter mandatet for utredning av felles barnevern med nytt punkt 2, 
nytt punkt 3 og nytt punkt 4 for de tre kommunene i Lillehammer-regionen». 
Forslaget til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet: 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret i Øyer støtter mandatet for utredning av felles barnevern med nytt punkt 

2, nytt punkt 3 og nytt punkt 4 for de tre kommunene i Lillehammer-regionen. 
2. Ordfører i Øyer inviterer politisk ledelse(ordfører/varaordfører og opposisjonsleder) i de 

tre kommunene til et felles møte for å gi de politiske rammene for utredningen. På 
samme møte drøftes hvilke arenaer for samarbeid om interkommunale ordninger som 
skal etableres for å styrke interkommunalt samarbeidsordninger.  

3. Prosjektet utreder tre løsningsalternativer for samarbeid om oppgaveløsningen i 
barnevernet for de tre kommunene i Lillehammerregion. Prosjektet velger selv hvilke tre 
alternativer som utredes, men det forutsettes at de har forskjellig grad av 
interkommunalt samarbeid.  

Alle de tre alternativene presenterer forslag til organisering, ansvars- og 
oppgaveløsningen for hvert alternativ, opplegget for internkontroll, behov for delegering 
av fullmakter fra hvert kommunestyre i hvert alternativ, budsjett og finansiering for 
etableringsåret og 4 driftsår fremover. Prosjektet skal også beskrive den årlige 
rapporteringen samt rutiner for avviksrapporteringen tilbake til kommunestyrene.   

4. Utredningen legges frem for politisk ledelse i de tre kommunene i august 2019, før felles 
saksfremlegg oversendes kommunestyrene for behandling  

 


