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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2019 
 
 
Saksbehandler:  Gerd Hvoslef Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2605     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/19 Formannskapet 15.01.2019 
 
2/19 Kommunestyret 31.01.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) datert 26.11.2018 
Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) datert 12.12.2018 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at Øyer kommunestyre imøtekommer IMDI sin anmodning om 
bosetting av 12 flyktninger i 2019.  
 
Saksutredning: 
Bosettingsbehovet for 2019 er beregnet til å være om lag 5300 personer. 
IMDI har i brev datert 12.12. 2018, bedt om at Øyer kommune bosetter 12 flyktninger i 2019. 
 
Kriterier for fordeling av flyktninger til kommunen i 2019 er fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet. IMDI har i samarbeid med KS vurdert anmodningstallet til 
kommunen i lys av disse kriteriene. 
 
På bakgrunn av dette har IMDI bedt Øyer kommune om å bosette 12 flyktninger i 2019.   
Kommunestyret vedtok i sak 101/17 å bosette 10 flyktninger i 2018. Vedtaket er fulgt opp og 
alle ble bosatt i 2018. 
 
IMDI ber om at det går tydelig fram av vedtaket hvor mange flyktninger som skal bosettes og 
kommunen oppfordres til å fatte vedtak i tråd med anmodningen. Vedtaket kan ikke 
inkludere familiegjenforente. I 2019 vil det være behov for å bosette en del 
overføringsflyktninger.   
 
Vurdering: 
Det har vært bosatt flyktninger i Øyer kommune de siste 30 - 40 årene. Kommunestyret har 
fulgt opp IMDI sine anmodninger om bosetting og tatt sitt samfunnsansvar. Antall asylsøkere 
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som er kommet til landet de to siste årene er kraftig redusert, og det er derfor sannsynlig at 
IMDi vil be om bosetting av overføringsflyktninger.  

Innsatsen fremover må rettes mot kvalifisering for arbeid, det gjelder overfor nye som 
bosettes og for allerede bosatte. Arbeid er det viktigste for integrering og inkludering.  Det er 
tett samarbeid mellom flyktningetjenesten og Lillehammer læringssenter om innholdet i 
introduksjonsprogrammet for de enkelte deltakerne.  
 
Erfaringer fra de siste årene med bosetting viser ellers at flere flyktninger har større 
helseutfordringer enn tidligere. Det krever innsats med vekt på forebyggende og 
helsefremmende tiltak og kvalitet og kapasitet til å følge opp de med særlige 
helseutfordringer.  Dette vil bli fulgt opp innenfor rammen av tilskudd som følger med fra 
staten til bosettingen og gjennom det ordinære tiltaks- og tjenesteapparatet til kommunen.  

Rådmannen foreslår at anmodningen fra IMDI om bosetting av 12 flyktninger i 2019 
imøtekommes.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 2019, 
dvs. 12 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg. 
 
 
Ådne Bakke Gerd Hvoslef 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2019 sak 5/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 2019, 
dvs. 12 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg. 
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HANDLINGSPLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2019-2022 – HØRINGSUTKAST FRA OPPLAND 
FYLKESKOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/50     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/19 Formannskapet 15.01.2019 
 
3/19 Kommunestyret 31.01.2019 
 
 
Vedlegg: 
Høringsutkast fra Oppland fylkeskommune datert 3.desember 2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Oppland fylkeskommune har sendt handlingsplan for kollektivtransport 2019 – 2022 på 
høring med frist for uttalelser 25. januar 2019. Rådmannen rår kommunestyret til å vedta 
høringsuttalelsen slik den framgår av sakens vurderingsdel. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn 
Handlingsplan for kollektivtransport 2019-2022 er sendt på høring med frist for uttalelser 25. januar 
2019.  Handlingsplanen er en oppfølging og konkretisering av Regional plan for samferdsel. 
 
Fakta 
Regional plan for samferdsel har 7 prioriterte tema om kollektivtransport og mobilitet.  
Tiltakene i Handlingsplan for kollektivtransport 2019-2022 er utarbeidet med bakgrunn i disse 
prioriterte temaene som er:  
  

 Arealplanlegging som styrker kollektivtransport og -knutepunkt 
 Utvikle et mobilitetstilbud som styrker Opplands attraktivitet 
 Følge opp nasjonale og regionale miljø- og klimamål 
 Tilby gode billett- og informasjonsløsninger for et samlet mobilitetstilbud 
 Styrke kollektivtransporttilbudet der kundegrunnlaget er størst 
 Samle transportressursene i distriktene 
 Skape samhandlingsarenaer for utvikling av mobilitetsløsninger. 

 
Vurdering: 
Handlingsplan for kollektivtransport følger opp den regionale samferdselsplanen på viktige, 
prioriterte områder. Slik sett representerer den en konkretisering av samferdselsplanen på 
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områder som Lillehammerregionen har trukket fram, og etterlyst i tidligere uttalelse til 
samferdselsplanen. 
 
Fra høringsutkastet vil vi trekke fram følgende som vesentlig for videre bærekraftig 
utviklingen av regionen: 
 

 Tilgang til høyhastighets-bredbånd som en forutsetning for å kunne ta del i den 
teknologiske framtida (side 5) 

 Betydningen av gode samferdselsløsninger for by- og næringsutvikling (side 7) 
 Utvikling av linjenettet, med fokus på effektive traseer og forlengelser til 

omkringliggende distrikter, samt takting av kollektivtransporttilbudet. Dette vil også 
være særlig viktig når det gjelder reiseliv og fritidsboligdestinasjoner (side 8) 

 Etablere nettverk som kan samordne transporttilbud og utnytte tilgjengelig 
transportkapasitet – på en måte som ivaretar både arbeids-, skole-, handle-, hente- 
og fritidsreiser (side 9) 

 At det sammen med Jernbanedirektoratet skal legges til rette for et helhetlig og 
sømløst kollektivtilbud (side 10) 

 Stille krav til klima og miljø i anskaffelser (side 11). 
 
Når det gjelder kapittel fem om styrking av kollektivtilbudet der kundegrunnlaget er størst, 
vil vi understreke betydningen av at kollektivtilbudet tilpasses behov knyttet til større 
arbeidsplasser samt reiselivs- og fritidsboligdestinasjonene i regionen.  Dette er også tema i 
kapittel seks hvor det står at «Distriktenes mobilitetstilbud er viktig for å understøtte reiseliv 
og øvrig næringsliv». 

I forhold til at transportsektoren er en viktig kilde til klimagassutslipp, og det er statlige og 
lokale mål om å redusere dette, så bør også tiltak som kan redusere biltrafikken være viktige. 
Også fritidsboligtrafikken står for en god del utslipp. Tiltak for samordning av 
transportløsninger, og fleksible overganger/fellesløsninger fra togstasjonen til 
hyttedestinasjonene må være aktuelt å satse på. Dette kan utvikles av både offentlige og 
private aktører, men fylkeskommunen bør ta en rolle i utvikling og utprøving av nye, 
innovative løsninger.  

Planen har vekt på kollektivtransport, men med fokus på mobilitet. I starten på dokumentet 
pekes det på betydningen av høyhastighets-bredbånd, med referanse til Regional plan for 
samferdsel kapittel 2. Det forventes at videre utvikling på dette området konkret følges opp 
gjennom utarbeidelse av en bredbåndstrategi. Det er opplagt at det i vårt fylke skorter mye 
på å oppnå tilstrekkelig hastighet, og fylkeskommunen har en viktig rolle i å være med og 
forbedre dette. 

Til slutt vil vi peke på nødvendigheten av at fylkeskommunen setter av nok ressurser til 
oppfølging av handlingsplanen. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Til «Handlingsplan for kollektivtransport 2019-2022» – høringsutkast fra Oppland 
fylkeskommune, vedtar Øyer kommune høringsuttalelse slik den går fram av sakens 
vurderingsdel. 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2019 sak 4/19 
 
Behandling: 
Mari Botterud (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Tiltak i planperioden 
6.1 
Aktuelle samarbeidspartnere er også hytte-eierforeninger». 
 
Rådmannens forslag med Mari Botteruds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Til «Handlingsplan for kollektivtransport 2019-2022» – høringsutkast fra Oppland 
fylkeskommune, vedtar Øyer kommune høringsuttalelse slik den går fram av sakens 
vurderingsdel. 
Tiltak i planperioden 
6.1 
Aktuelle samarbeidspartnere er også hytte-eierforeninger. 
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25 ÅR ETTER OL/PL 
SØKNAD OM STØTTE 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 18/2511     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
112/18 Formannskapet 04.12.2018 
122/18 Kommunestyret 13.12.2018 
 
7/19 Formannskapet 15.01.2019 
4/19 Kommunestyret 31.01.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Lillehammer region Vekst v/Øivind Pedersen. 
 
Sammendrag: 
Lillehammerregionen Vekst planlegger markering av 25-årsjubileet for Lillehammer-OL 1994. 
Rådmannen foreslår at Øyer kommune støtter arrangement med kr. 100 000, og deltakelse i 
arrangementskomiteen. 
 
Saksutredning: 
Det planlegges en markering av 25-årsjubileet for Lillehammer-OL 1994 over 3 dager i februar 
2019.  
Fredag 15.2. blir en seminar-/fagdag under ledelse av NIF/NOM/INN 
Lørdag 16.2. blir folkefest med sceneprogram og Fakkelprisen 
Søndag 17.2. blir det et marked 
 
Det arbeides med markedsføringsavtale gjennom GD og Lillehammer Sentrum Drift. NRK 
jobber med et eget opplegg for dekning av jubileet. 
 
Finansiering skjer via arenakommunene, fylkeskommunene, samt sponsorbidrag og private 
tilskudd. 
 
Målet er å gjenskape noe av stemningen fra 1994, og det arbeides også med å få på plass 
flere medaljevinnere til arrangementet. 
 
Vurdering: 
Øyer kommune har nydt godt av den satsingen som kom i gang med Lillehammer-OL. Mye av 
grunnlaget for reiselivssatsingen i regionen skyldes den posisjon som Lillehammerregionen 
skaffet seg gjennom utviklingen og fokus i de 16 dagene i februar 1994. Det vil være naturlig 
at Øyer kommune bidrar til den oppmerksomheten et jubileum vil skape, og videre være en 
del av det olympiske felleskapet. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Søknad om støtte til 25-årsjubileum for OL/PL 1994 innvilges med kr. 100 000. Midlene 
dekkes på følgende måte: 
Kr. 50 000 dekkes over formannskapets bidragskonto, denne vil da stå i kr. 0,- for 2018 
Kr. 50 000 dekkes ved å belaste disposisjonsfond, dette reduseres da til kr. 22 944 045 (saldo 
pr. 27.11.18 kr. 22 994 045) 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet 04.12.2018 sak 112/18: 
Sektorleder for Kultur og fritid Frode Fossbakken svarte på spørsmål.  
Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 stemmer (2 AP, 2 H, 2 SP) mot 1 stemme (1 SV).  
 
 
Formannskapets innstilling:  
Søknad om støtte til 25-årsjubileum for OL/PL 1994 innvilges med kr. 100 000. Midlene dekkes 
på følgende måte:  
Kr. 50 000 dekkes over formannskapets bidragskonto, denne vil da stå i kr. 0,- for 2018  
Kr. 50 000 dekkes ved å belaste disposisjonsfond, dette reduseres da til kr. 22 944 045 (saldo 
pr. 27.11.18 kr. 22 994 045). 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret 13.12.2018 sak 122/18: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret ber om budsjett for jubileumsmarkeringen og sender saken tilbake». 
 
Ved alternativ avstemming ble Jon Halvor Midtmagelis forslag vedtatt med 17 stemmer (5 
AP, 7 SP, 3 H, 1 SV, 1 KrF) mot 8 stemmer (6 AP, 1 SP, 1 H). 
 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Kommunestyret ber om budsjett for jubileumsmarkeringen og sender saken tilbake. 
 
Tilleggsopplysninger/- vurderinger og ny innstilling 
Budsjettet for jubileumsmarkeringen framgår av «PROSJEKTPLAN: 25-årsjubileum for 
OL/Paralympics 1994», som var vedlagt søknad fra Lillehammer region Vekst v/Øivind 
Pedersen. Budsjettet er noe justert i ettertid. Prosjektet har pr 07.01.2019 en tentativ 
kostnadsramme på NOK 1.600.000.   
 
Utgifter 
Tiltak NOK 
Fakkelprisen inkl OL-musikerunderholdning, middag mm 900.000 
Folkefest 400.000 
Fagseminar 100.000 
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Markedsføring, mottakelse/gjester, materiell, adm mm 100.000 
Andre utgifter/uforutsett/reserve/til fordeling 100.000 
Tilsammen 1.600.000 
 
Finansieringsplan 
Bidragsyter NOK 
Lillehammer kommune, tilskudd: Bekreftet 400.000 
Norges Idrettsforbund, tilskudd: Bekreftet 200.000 
Oppland fylkeskommune, tilskudd 200.000 
Fakkelshow: sponsorbidrag/samarbeidspartnere: Bekreftet 600.000 
Eksterne, andre regionale bidrag, sponsorer 200.000 
Tilsammen 1.600.000 
 
Det arbeides videre med andre mulige finansieringskilder. I tillegg vil flere av 
samarbeidspartnerne bidra med betydelig egeninnsats og finansiering av enkelttiltak som 
ikke er lagt inn i felles budsjett. 
  
Når det gjelder folkefesten vil det gå ut invitasjoner til lag og foreninger også i Øyer 
kommune. Det utarbeides et designprogram for jubileet som også kan benyttes av de 
enkelte kommunene/OL-arenaene gjennom året.  
 
Det planlegges et arrangement i Ringebu helga etter markeringen på Lillehammer, 
rådmannen kjenner ikke til detaljene i dette arrangementet. Det vil for øvrig være naturlig å 
markere jubileet i forbindelse med World Cup i Kvitfjell 2. – 3. mars 2019. Rådmannen 
foreslår at inntil kr 25.000 av bevilgningen på kr 100.000 disponeres til bidrag i forbindelse 
med sistnevnte markering.  
 
I innstillingen til K-sak 122/18 var halvparten av bevilgningen foreslått dekket over 
formannskapets tilleggsbevilgningskonto. I og med årsskiftet foreslår rådmannen at hele 
bevilgningen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet som har en saldo på kr 22 994 045 før 
årsavslutning 2018. 
 
Som følge av at rådmannen har endret innstilling legges saken fram for formannskapet til 
innstilling overfor kommunestyret. 
 
  
Rådmannens nye innstilling: 
1. Kommunestyret bevilger kr 100.000 til 25-årsjubileum OL/PL 1994, inntil kr 25.000 av 

bevilgningen disponeres til en markering i Kvitfjell 2. – 3. mars 2019.  
2. Bevilgningen kr 100.000 dekkes ved overføring fra disposisjonsfondet. 
 
 
Ådne Bakke        Eli Eriksrud 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2019 sak 7/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (3 AP, 1 H, 1 SP) mot 2 stemmer (1 SP, 1 SV). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret bevilger kr 100.000 til 25-årsjubileum OL/PL 1994, inntil kr 25.000 av 

bevilgningen disponeres til en markering i Kvitfjell 2.-3.mars 2019. 
2. Bevilgningen kr 100.000 dekkes ved overføring fra disposisjonsfondet. 
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NY SAMARBEIDSAVTALE OM FELLES LANDBRUKSKONTOR FOR GAUSDAL, ØYER OG 
LILLEHAMMER KOMMUNER 
 
 
Saksbehandler:  Carl Olav Holen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2622     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/19 Formannskapet 15.01.2019 
 
5/19 Kommunestyret 31.01.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Samarbeidsavtale for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  
2. Avtale om felles landbrukskontor for Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner 

utarbeidet og vedtatt i kommunene i 2003 og gjeldende fra 01.01.2004. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 0036/03 den 24.06.2003 i Gausdal kommunestyre. Felles landbruksforvaltning Gausdal, 
Lillehammer og Øyer. 

Sak 0043/03 den 28.08.2003 i Lillehammer kommunestyre. Organisering av forvaltningen 
innen landbruk og næringsutvikling for Gausdal, Lillehammer og Øyer.  

Sak 0042/03 den 26.06.2003 i Øyer kommunestyre. Felles landbruksforvaltning Gausdal  - 
Lillehammer – Øyer.   

Forvaltningsrevisjonsrapport Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Gausdal kommune. 
Innlandet Revisjon IKS. Rapport nr 5-2018-511/IS/RG. 

Sammendrag: 
Med utgangspunkt i forvaltningsrevisjonsrapport nr 5 fra Innlandet Revisjon IKS i 2018 er det 
anbefalt å gå gjennom samarbeidsavtalen om felles landbrukskontor i Lillehammer-regionen. 
Forslag til ny samarbeidsavtale følger saken. Det anbefales at forslaget til ny 
samarbeidsavtale vedtas for å videreføre samarbeidet om felles landbrukskontor for Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommuner.       

Saksutredning: 
Samarbeidet om felles landbrukskontor for Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner ble 
vedtatt i 2003 med ikrafttreden 1. januar 2004. Det ble utarbeidet en egen samarbeidsavtale 
som har vært grunnlaget for driften av kontoret siden det ble opprettet. Etter dette er det 
kommet til to mindre tillegg som har betydning for hvilke oppgaver som er lagt til 
landbrukskontoret. Det ene tillegget er en avtale om samarbeid mellom Lillehammer 
kommune og Gausdal kommune om organisering av veterinærvakt, datert 03.12.2008. Det 
andre er utvidelsen av oppgaveporteføljen fra Øyer kommune med saksbehandling av saker 
etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 16.06.2016. Dette endret samtidig 
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kostnadsfordelingen mellom samarbeidskommunene til Gausdal 41,5%, Øyer 26% og 
Lillehammer 32,5%.  

Innlandet revisjon IKS gjennomførte forvaltningsrevisjon av Landbrukskontoret i 
Lillehammer-regionen tidlig i 2018. En sentral problemstilling her var:  

I hvilken grad det er etablert rutiner/styringsmidler i samarbeidet som gir 
samarbeidskommunene mulighet til å ivareta sitt styringsansvar overfor 
landbrukskontoret? 

Revisjonens konklusjon på dette var: 

Vi har funnet at det er tatt i bruk en rekke styringsmidler i samarbeidet som gir 
samarbeidskommunene tilgang til informasjon og mulighet til påvirkning. Vi vil særlig 
dra fram dialogmøtene som en god kilde for styringsinformasjon for politikerne i alle 
tre deltakerkommunene, samt felles rådmannsmøter som gir god administrativ 
oversikt over fellesenhetene. Vi mener allikevel at det er rom for forbedringer og vil 
peke på informasjonen som blir gitt om fellesenhetene generelt og landbrukskontoret 
spesielt i budsjettgrunnlagene og hvilken styringsinformasjon som rapporteres til de 
folkevalgte gjennom landbrukskontorets årsrapport. Når det gjelder informasjon i 
budsjettgrunnlagene gjelder dette spesielt Øyer og Lillehammer. 

Revisjonen mener også at samarbeidsavtalen er moden for en gjennomgang, både 
med tanke på endringer som har skjedd siden etableringen av kontoret og hvilke 
rutiner for samhandling som gir god styringsinformasjon for deltakerne.   

Revisjonen anbefaler kommunene å foreta en generell gjennomgang av samarbeidsavtalen, 
spesielt med tanke på endringene i landbrukskontorets oppgaveportefølje og gode rutiner 
for samhandling mellom kommunene.  I rapporten er det også pekt på opprettingen av det 
regionale næringsutviklingsarbeidet som er samlet i Lillehammer-regionen Vekst og behovet 
for en konkretisering av dette samarbeidet.    

Kommuneloven er blitt endret siden 2003. Det er følgelig behov for en revisjon av 
samarbeidsavtalen om landbrukskontoret også for å sikre at den blir i samsvar med 
bestemmelsene om bl.a. administrativt vertskommunesamarbeid hjemlet i dagens 
kommunelov § 28-1-b. Nye endringer i kommuneloven som kommer høsten 2019 innebærer 
ingen substansielle endringer i disse bestemmelsene, men bestemmelsene blir å finne i § 20-
2 i den nye loven. 
 
Høsten 2013 ble det vedtatt å utarbeide en felles regional næringsplan. Den første planen ble 
godkjent i september 2014. Det ble vedtatt å etablere en felles regional næringsenhet, 
Lillehammer-regionen Vekst (LRV), fra 2015 for Lillehammer og Gausdal kommuner. Øyer 
kommune ble med fra 2016. Enheten er etablert som et vertskommunesamarbeid med 
Lillehammer kommune som vertskommune.  Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
samarbeider med LRV om næringsutvikling knyttet til landbruket. Det arbeides spesielt med 
å utvikle tilbudet av lokalprodusert mat. Det samarbeides generelt om innholdet i denne 
satsingen. Landbrukskontoret har et særskilt ansvar for arbeidet med å få råvareprodusenter 
på banen og å stimulere utviklingen hos den enkelte produsent, mens LRV tar spesielt ansvar 
for videreforedlings- og markedssiden.   
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Vurdering: 
Samarbeidet mellom Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner om felles landbrukskontor 
har fungert bra. Det har ført til at landbrukskompetansen er samlet, og det leveres tjenester i 
henhold til forutsetninger og forventinger i tidligere avtaler.  

Detaljer i arbeidsoppgaver og hva som er kommunenes oppgave i forhold til staten endres 
over tid. Slik sett er det også en fordel at samarbeidsavtalen ikke er for detaljert, men gir en 
god ramme av hva som er administrasjonens oppgave innen landbruksområdet. Det er en 
modell som har fungert bra med den eksisterende avtalen.      

Den største forandringen av betydning for samarbeidet om felles landbrukskontor, er 
etableringen av LRV. Det er trukket opp et skille mellom de regionale planene ved at 
temaplan landbruk tar opp i seg næringsutvikling som skjer på det enkelte gardsbruk, mens 
temaplan næringsutvikling tar for seg foredling, industri og markedsføring. Det vurderes til å 
være et greit dele som også samsvarer med forvaltningen av statlige støtteordninger m.v. 
Det er også i samsvar med den kontakten som er med brukerne for øvrig i 
landbrukssammenheng.  

Samarbeidet mellom landbrukskontoret i Lillehammer-regionen og LRV er eksplisitt nevnt i 
kap. 3 i samarbeidsavtalen.  

Endringen i kommuneloven har ført til behov for å fornye avtalen. Det er gjort i vedlagte 
forslag til ny samarbeidsavtale og lovgrunnlaget avtalen er basert på er synliggjort og referert 
i avtalen. Endringene i kommuneloven som kommer bl.a. høsten 2019 gir behov for å 
oppdatere en del lovhenvisninger i vedlagte forslag til avtale, og det foreslås at rådmannen 
gis fullmakt til å foreta disse endringene. 

Endringene formaliserer vertskommunesamarbeidet på en god måte som er i tråd med 
avtaleverk for øvrige interkommunale samarbeid i Lillehammer-regionen.  

Det anbefales at den nye samarbeidsavtalen godkjennes gjeldende fra 01.01.2019.    
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte reviderte samarbeidsavtale for 
landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, gjeldende fra 01.01.2019. 

2. Avtalen erstatter tidligere avtale om samarbeid og arbeidsoppgaver lagt til felles 
landbrukskontor for Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner.   

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta eventuelle redaksjonelle 
endringer i avtaleteksten, samt endringer i lovhenvisninger som følge av ny 
kommunelov. 

 
Ådne Bakke Carl Olav Holen 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2019 sak 3/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte reviderte samarbeidsavtale for 
landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, gjeldende fra 01.01.2019. 

2. Avtalen erstatter tidligere avtale om samarbeid og arbeidsoppgaver lagt til felles 
landbrukskontor for Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner.   

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta eventuelle redaksjonelle 
endringer i avtaleteksten, samt endringer i lovhenvisninger som følge av ny 
kommunelov. 
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KS DEBATTHEFTE 2019: SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KS 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/10     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/19 Formannskapet 15.01.2019 
 
6/19 Kommunestyret 31.01.2019 
 
 
Vedlegg: 
KS Debatthefte 2019 – KS spør  
https://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/debattheftet-for-2019/ 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
KS stiller diverse spørsmål til kommunene/fylkeskommunene i «Debatthefte 2019 – KS spør». 
Temaene er gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet, forhandlinger 2019, 
kompetansebehov, variasjon i tjenestene.  
 
Saksutredning: 
I Debattheftet blir spørsmålet om hvordan det kan skapes økt gjennomføringskraft i 
digitaliseringsarbeidet problematisert. I tillegg presenteres det økonomiske grunnlaget for 
mellomoppgjøret 2019, og KS ber om innspill på hva som bør prioriteres innenfor den 
disponible rammen. Videre stilles det spørsmål om Hovedavtalen, og om hva som vil være de 
gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene framover. Avslutningsvis 
spør KS om hvordan man kan sikre lokalt tilpassede tjenester, samtidig som man også 
reduserer uønsket variasjon i tjenestetilbudet.  
 
Rådmannen legger med dette frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet til 
politisk behandling. 

1. Hvordan skape økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet? 
Kommuner og fylkeskommuner har oppfordret KS til å ta en sentral rolle i å prioritere og 
koordinere tiltak på digitaliseringsområdet. Særlig gjelder det koordinering mot statlig nivå, 
men også i arbeidet med felles utvikling av nasjonale løsninger. KS driver et omfattende 
utviklingsarbeid blant annet med støtte fra ulike ressursmiljøer i kommuner og 
fylkeskommuner. Opprettelsen av Kommit-rådet bidrar også til koordinering og utvikling. KS 
har etablert finansieringsordningen DigiFin for felles digitale løsninger. Kommunestyret 
vedtok i K-sak 81/17, 23.11.2017, bidrag til finansieringsordningen, ca kr 100.000 pr år. 
 
Både kompetanse og kapasitet er utfordringer for å lykkes i digitaliseringsarbeidet. Det 
samme er bedre samordning regionalt. Samtidig ønsker staten å kunne forholde seg til 

https://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/debattheftet-for-2019/
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kommunal sektor på mer samlet vis særlig når det gjelder digitale tjenester på tvers av 
forvaltningsnivå. På denne bakgrunn spør KS om hvordan organisasjonen kan være god 
utviklingspartner, og hvordan solid forankring kan sikres. Er det ønskelig at KS gis et mer 
formelt mandat fra sine medlemmer på digitaliseringsområdet? 
 

2. Hva bør prioriteres ved mellomoppgjøret i 2019? 
Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang som ventes å fortsette de neste 
årene. 1,2 % av rammen for mellomoppgjøret 2019 er bundet opp gjennom overheng, 
glidning og kostnader knyttet til endringer i ubekvemstilleggene som gjøres gjeldende med 
virkning fra 01.01.2019. Det vil likevel kunne være rom både for sentrale lønnstillegg og for 
avsetning av lokal pott, dersom en slik profil prioriteres.  
 
Både KS og arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av rekrutteringsutfordringene i 
kommunesektoren, og at lønn er ett av flere virkemidler. Rekrutteringsutfordringene varierer 
fra kommune til kommune og mellom fylkeskommunene. Lokale lønnsforhandlinger vil 
derfor kunne være et mer treffsikkert virkemiddel for å møte de lokale 
rekrutteringsutfordringene enn kun sentrale lønnstillegg. I tillegg er mange kommuner og 
fylkeskommuner i en sammenslåingsprosess fram mot 1. januar 2020, og det vil kunne være 
et særskilt behov hos disse med en lokal pott for å kunne harmonisere ulikheter i lønnsnivå. 

Hovedavtalen 
Hovedavtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, både på sentralt 
nivå og lokalt i kommunen/fylkeskommunen. Avtalen har en formålspreget form slik at den 
kan dekke en stor sektor med mangfold og stor variasjon. KS mener den nåværende 
Hovedavtalen fortsatt fungerer godt i henhold til formålet. 

Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 
I mars 2018 ble partene i offentlig sektor enige om en ny pensjonsordning. Innfasing av de 
nye ordningene skal etter planen starte i 2020. Ny pensjonslovgivning er på høring høsten 
2018, og vil mest sannsynlig behandles i vårsesjonen i Stortinget i 2019. Tilpasning av 
tjenestepensjonsreglene i Hovedtariffavtalen til ny lovgivning vil dermed kunne bli tema i 
2019. Særaldersgrenser er ikke en del av dette arbeidet.  

3. Hvordan sikre nødvendig kompetanse i årene framover for å levere gode tjenester 
til innbyggerne? 

Kommuner og fylkeskommuner uttrykker en sterk bekymring knyttet til å rekruttere og 
beholde kompetent arbeidskraft, skape sterke fagmiljøer, mer tverrfaglighet, samt ny 
organisering og oppgavefordeling for effektiv bruk av ressurser og kompetanse på tvers av 
profesjoner. 
 
Den teknologiske utviklingen fører til at arbeidstakere søker økt trygghet, samtidig som det 
forventes mer variasjon og kompleksitet i arbeidslivet. Det er økt behov for ledelses- og 
omstillingskompetanse, digital kompetanse, samt spesialisert fagkompetanse. KS ønsker 
innspill på tiltak for å sikre og utvikle kompetansen i tråd med sektorens behov. Innspillene 
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vil bli brukt i utvikling av arbeidsgiverrollen, hovedtariffavtalen og for det interessepolitiske 
arbeidet opp mot nasjonalt kompetansepolitisk arbeid.  
 

4. Hvordan sikre lokalt tilpassede tjenester, men også redusere uønsket variasjon? 
Det kommunale selvstyret er grunnlovsfestet. Prinsippene om økonomisk og juridisk 
rammestyring er nedfelt i ny kommunelov. I tillegg understreker regjeringen både i 
perspektivmeldingen og i Kommuneproposisjonen for 2019 viktigheten av å unngå statlig 
detaljstyring, slik at kommunene og fylkeskommunene kan tilpasse tjenestene til lokale 
behov. Likevel blir det lokalpolitiske handlingsrommet utfordret som følge av økt statlig 
detaljstyring, herunder økt bruk av bindende bemanningsnormer og formelle 
kompetansekrav, parallelt med innføring av stadig sterkere individuell rettighetsfesting. 
Bakgrunnen er at det fra nasjonale politikere, statlige instanser og brukerorganisasjoner 
påpekes at det er uønsket variasjon i tjenestetilbudet, og at slik detaljstyring er nødvendig 
for å sikre et godt og likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet man bor.  
 
Vurdering: 
Saken legges fram til drøfting av problemstillinger og spørsmål gitt i debattheftet. 
Rådmannen har følgende innspill til de sju spørsmålene som stilles. 
  
1. Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på 

digitaliseringsområdet? 
Tilbakemelding fra Øyer kommune: 
Det er behov for mer og bedre samordning mellom statlig og kommunal sektor på 
digitaliseringsområdet. KS har og må fortsatt ha, en sentral rolle på kommunesektorens 
vegne i dette arbeidet. DigiFin som allerede er etablert, er en hensiktsmessig 
finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor. Kommunene skjøtter 
det samme oppgavespekteret og Øyer kommune ønsker flere fellesløsninger for kommunene.  
 
2. Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på 

digitaliseringsområdet? Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik 
rolle hvile på? 

Tilbakemelding fra Øyer kommune: 
Kommunen ønsker at KS får utvidet mandat både når det gjelder felles anskaffelser 
(eventuelt forhandle fram opsjoner) og avklaring av felles standarder. Det er viktig med god 
forankring i kommunene/fylkeskommunene. Allerede etablerte arenaer for medlemsdialog 
kan brukes til drøfting av ambisjoner og satsinger. På detaljnivå må nødvendig 
fagkompetanse trekkes inn i forbindelse med avklaring av felles standarder, 
kravspesifikasjoner mm.  
 
3. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2019 fordeles i hovedsak 

sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres? 
Tilbakemelding fra Øyer kommune: 
Primært ønskes alt i en lokal pott, alternativt alt sentralt. Lokale forhandlinger krever mye 
ressurser både av arbeidsgiver og organisasjonene. Det er lite hensiktsmessig med lokale 
forhandlinger når den lokale potten bare utgjør en liten andel av totalen. Dersom sentrale 
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tillegg er aktuelle, er det spesielt høyskolegrupper (herunder sykepleiere, vernepleiere, 
barnevernspedagoger mv.) som pga rekrutteringsutfordringer, bør prioriteres. 
 
4. Deler kommunen/fylkeskommunen KS’ vurdering av at det ikke er behov for vesentlige 

endringer i Hovedavtalen når den skal forhandles i 2019? 
Tilbakemelding fra Øyer kommune: 
Ja, hovedavtalen er bra. 
 
5. Hva vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene 

framover? 
Tilbakemelding fra Øyer kommune: 
Kommunen oppfatter KS som en solid og framtidsrettet aktør når det gjelder kompetanse og 
kompetansemobilisering. Dette gjelder både praktisk gjennom kurs/konferanser og 
tilrettelegging av nettverk, og gjennom fokus på tema som ledelse/arbeidsgiverrollen, 
helseområdet, oppvekstområdet osv.     
 
Det er viktig fortsatt å legge til rette for at dagens ansatte kan videreutdanne seg gjennom 
virkemidler som stipend og vikarordninger, det vises i den forbindelse til de ordningene som 
har vært/fortsatt er i drift innenfor skole-området. Slike ordninger kan med fordel brukes for 
å videreutdanne f. eks. helsefagarbeidere til sykepleiere og ufaglærte til helsefagarbeidere.  
 
6. Er det tjenesteområder i dag hvor det er for stor ulikhet i og mellom kommuner/ 

fylkeskommuner? I tilfelle hvilke? 
Tilbakemelding fra Øyer kommune: 
Kommunen kan ikke peke på konkrete tjenesteområder hvor det er for stor ulikhet mellom 
kommuner i dag. Det er forskjellige årsaker til ulikheter; Økonomi, tilgang til fagkompetanse 
og lokale prioriteringer. Det er viktig at kommunene gis mulighet til å se helhet og 
sammenheng i tjenestetilbudene slik at ressurser og kompetanse blir benyttet på en 
hensiktsmessig måte, ut fra lokale forhold.  
 
I ny kommunelov er det kommunale selvstyret lovfestet og folkestyret er kommet inn som 
begrep i formålsparagrafen. En naturlig konsekvens av det kommunale selvstyret er 
ulikheter/variasjoner i tjenestetilbudet, dette følger av kommunenes frihet til å finne 
løsninger basert på lokale forskjeller og lokalpolitiske prioriteringer. Det brukes mye 
offentlige midler på politisk styring i kommunene, i tillegg bruker lokalpolitikerne mye av sin 
fritid , det er slik sett et tankekors at staten i stadig større grad detaljstyrer kommunene 
blant annet gjennom bemanningsnormer og kompetansekrav. Det er et aktuelt spørsmål 
hvorfor det skal brukes så vidt mye ressurser på lokalpolitisk arbeid når rammene for utøving 
av det lokalpolitiske skjønnet blir snevrere og snevrere.  
    
7. Hvordan kan kommunene/fylkeskommunene selv og KS redusere uønsket variasjon? 
Tilbakemelding fra Øyer kommune: 
Interkommunalt samarbeid er et hensiktsmessig virkemiddel for å redusere uønsket 
variasjon. Gjennom samarbeid utvides fagmiljøene mens sårbarheten og utgiftene reduseres.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til innspillene som framgår av saksframlegget og disse 
oversendes KS. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2019 sak 6/19 
 
Behandling: 
Mari Botterud (H) fremmet følgende forslag: 
«Pkt 6 2.avsnitt strykes» 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Pkt 7…..og utgiftene……strykes» 
 
Mari Botteruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til innspillene som framgår av saksframlegget og disse 
oversendes KS. 
 
Pkt 6 2.avsnitt strykes 
Pkt 7…..og utgiftene……strykes 
 
 
Mari Botterud fratrådte. 
Ole Hageløkken tiltrådte. 
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REFERATER - KST 31.01.2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/181     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/19 Kommunestyret 31.01.2019 
 
 
Vedlegg: 
Besøk av den nye Fylkesmannen Knut Storberget 20.februar kl 08.30 – 12.00: 
Foreløpig program 
 
Innkalling til eiermøte/arbeidsmøte IKOMM 25.januar: 
Program og Strategiplan IKOMM 2018-20121 
 
Innkalling til Øyer Næringsråd – Årsmøte 28.januar: 
Sakspapirer 
 
Invitasjon til eiermøte i Innlandet Revisjon IKS 14.februar: 
Arbeidsgrupperapport 
 
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Gudbrandsdal Industrier AS 28.januar: 
Sakspapirer 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 


