Møte i Formannskapet den 21.11.2019 - Sak: 92/19
Randi Øverhaug Sagheim (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som konstituert økonomisjef i
Lillehammer kommune. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at
hun erklæres habil. Forslaget ble vedtatt med 5 stemmer mot 1 stemme (AP). Randi
Øverhaug Sagheim tiltrådte.
Nisveta Tiro (SV)fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV:
«1. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen med følgende endring i avtalens punkt 10.
Administrasjon: stilling til administrasjon og arbeidsform tas i forbindelse med evaluering av
Lillehammer-regionen Vekst.
2. Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen etableres etter kommunelovens
paragraf 18-1 med virkning fra 15.12.19 og erstatter tidligere Regionråd for
Lillehammerregionen.
3. Leder av interkommunalt politisk råd gis fullmakt til å undertegne partnerskapsavtale med
Innlandet fylkeskommune.
4. Forpliktelser innarbeides i deltakernes planer og budsjetter.
5. Det forutsettes at kommunene i Lillehammerregionen fatter likelydende vedtak, og at
Innlandet fylkeskommune godkjenner Samarbeidsavtalen.
6. Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med kommunene Gausdal og
Lillehammer, foretar en gjennomgang og evaluering av Lillehammer-regionen Vekst. Det skal i
arbeidet legges vekt på oppnådde resultater, forventninger til fremtidige resultater,
hensiktsmessig organisering i forhold til helhetlig kommunalt næringsarbeid, bemanning og
kompetanse, samt andre relevante forhold knyttet til kommunenes og regionens
næringsutvikling. Det bes om at formannskapet orienteres om arbeidet innen utgangen av 1.
kvartal 2020 som grunnlag for videre politisk oppfølging».
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt
forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt.
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3. Leder av interkommunalt politisk råd gis fullmakt til å undertegne partnerskapsavtale med
Innlandet fylkeskommune.
4. Forpliktelser innarbeides i deltakernes planer og budsjetter.
5. Det forutsettes at kommunene i Lillehammerregionen fatter likelydende vedtak, og at
Innlandet fylkeskommune godkjenner Samarbeidsavtalen.
6. Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med kommunene Gausdal og
Lillehammer, foretar en gjennomgang og evaluering av Lillehammer-regionen Vekst. Det skal i
arbeidet legges vekt på oppnådde resultater, forventninger til fremtidige resultater,
hensiktsmessig organisering i forhold til helhetlig kommunalt næringsarbeid, bemanning og
kompetanse, samt andre relevante forhold knyttet til kommunenes og regionens
næringsutvikling. Det bes om at formannskapet orienteres om arbeidet innen utgangen av 1.
kvartal 2020 som grunnlag for videre politisk oppfølging».
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt
forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt.
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