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Kommunalsjef Frode Fossbakken svarte på spørsmål. 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm og Eldrerådet ga følgende uttalelse til 
saken i møte 11.03.19: 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ingen merknader til saken og tar den til 
etterretning. 
 
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag: 
Pkt. 2: «Lillehammer blir vertskommune for FACT-team. Kommunestyret godkjenner vedlagte 
tjenesteavtale som undertegnes av ordfører». 
Pkt.3: «Det etableres en forpliktende samarbeids- og driftsavtale mellom deltakende 
kommuner, spesialisthelsetjenesten og NAV». 
 
Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 
Pkt.5: «Forutsetter budsjettmessig dekning innenfor bevilget helhetlig ramme i Budsjett 
2019.» 
Pkt.6: «Rapportering av oppnådde resultater og økonomi gjennomføres halvårlig tilbake til 
kommunestyret.» 
Pkt.7: «Revidert avtale om interkommunalt samarbeid i helseregion Sør- Gudbrandsdal til 
politisk behandling juni 2019.» 
 
Rådmannens forslag til pkt.1 ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens endringsforslag til pkt.2 ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens endringsforslag til pkt.3 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til pkt.4 ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag til nytt pkt.5 ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag til nytt pkt.6 ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag til nytt pkt.7 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag med vedtatte endringer/tillegg punkt 1-7 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 
1. Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune går inn i et 3-årig forpliktende 

samarbeidsprosjekt med samarbeidskommunene, DPS Lillehammer og NAV om etablering 
av FACT-team.                                      

2. Lillehammer blir vertskommune for FACT-team. Kommunestyret godkjenner vedlagte 
tjenesteavtale som underskrives av ordfører. 

3. Det etableres en forpliktende samarbeids- og driftsavtale mellom deltakende kommuner, 
spesialisthelsetjenesten og NAV.  

4. Det forutsettes delfinansiering av prosjektet med tilskudd fra Fylkesmannen som 
beskrevet i saksframlegget. 

5. Forutsetter budsjettmessig dekning innenfor bevilget helhetlig ramme i Budsjett 2019.» 
6. Rapportering av oppnådde resultater og økonomi gjennomføres halvårlig tilbake til 

kommunestyret. 
7. Revidert avtale om interkommunalt samarbeid i helseregion Sør- Gudbrandsdal til politisk 

behandling juni 2019. 
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