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MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen 
Møtedato: 28.03.2019   Tid: 16.30 -22.00 Mrk tiden 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 61101008/97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Orienteringer: 
Kl 16.30 – 16.40: Gårdsregistrering v/Nye Veier AS 
 
Kl 16.40 – 17.15: Supplerende vern – innspill som berører store verneområder v/Vebjørn 
Knarrum, fylkesmannen Innlandet. 
 
Kl 17.15 – 17.50: Breibandsprosjektet i Lillehammer-regionen v/Dag Høiholt-Vågsnes 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

27/19 15/1980     
  SLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2    
 
28/19 19/506     
  G/BNR 63/9 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON PÅ SKOGTEIG SØKER. 

PER IVAR NYSVEEN 
  

 
29/19 19/194     
  PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT    
 
30/19 17/1514     
  FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSREGIONEN    
 
31/19 18/46     
  HELHETLIG ROS 2019 FELLES ROS-ANALYSE GAUSDAL-LILLEHAMMER-

ØYER 
  

 
32/19 19/47     
  NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID    

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no
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33/19 19/166     
  INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE    
 
34/19 19/192     
  RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER    
 
35/19 19/209     
  PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE    
 
36/19 19/390     
  ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM    
 
37/19 19/426     
  MÅL, PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLINGEN    
 
38/19 19/301     
  SALG AV AREALER PÅ TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE    
 
39/19 19/451     
  KOMMUNALE BOLIGER: PRINSIPIELL SAK NEDSALG AV PORTEFØLJEN    
 
40/19 19/556     
  EIDSIVA ENERGI AS  TRANSAKSJON MED HAFSLUND E-CO AS    
 
41/19 19/469     
  SUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANTER TIL KOMMUNESTYRET  

ARBEIDERPARTIET 2015-2019  
  

 
42/19 19/523     
  FRITAK FRA POLITISK VERV - NYVALG    
 
43/19 19/551     
  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018    
 
44/19 19/552     
  OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.01.2019    
 
45/19 19/568     
  REFERATER - KST 28.03.2018    
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 153b  
Arkivsaksnr.: 15/1980     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/19 Planutvalget 19.02.2019 
 
25/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
27/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 5.11.2018 
2. Reguleringsbestemmelser, sist revidert 5.2.2019 
3. Planbeskrivelse, datert 20.11.2017. 
4. ROS-analyse, datert 20.11.2017. 
5. Merknader etter 2. gangs offentlig ettersyn (050219) – med rådmannens kommentarer 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Særutskrift, PU-sak 20/17, 21.3.2017 
 Særutskrift, PU-sak 85/17, 5.12.2017 
 Særutskrift, PU-sak 89/18, 6.11.2018 
 Merknader ved offentlig ettersyn 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Lisetra 2, med plankart datert 5.11.18 og reguleringsbestemmelser sist revidert 5.2.19, 
med rådmannens forslag til endring etter 2. gangs offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller: Reguleringsplanen er utarbeidet av Arkitektkontoret per a. tofthagen 
siv.arkitekt mnal, på vegne av Hafjell Nord AS. 
 
Beliggenhet og atkomst 
Planområdet utgjør ca. 75 daa og er tidligere regulert til samme formål. Adkomst via fv. 361 
og Hornsjøvegen. 
 
Gjeldende planer 
Den gjeldende reguleringsplanen for planområdet er regulert til fritidsboliger der tomtene 
historisk er store. Enkelte setereiendommer er omregulert til fritidsboliger og fortettet. 
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Sæterberget (planid 201406), Haugan (planid 163) og Haugan BF6 (201714) er tilgrensende 
planer med fritidsboliger.  

 
 
Kort om planforslaget 
I utgangspunktet startet revisjonen med et ønske fra forslagsstiller om å endre 
planbestemmelsene slik at de ble mer i tråd med det da nylig regulerte naboområdet, 
Sæterberget, med en høyere utnyttelsesgrad og mulighet for å bygge to boenheter. 
Intensjonen var da å kun endre bestemmelsene og ikke plankartet. 
Etter en stund ble det fra kommunen satt frem krav om at plankartet også måtte endres da 
det flere steder ikke var samsvar mellom eiendomsgrenser og formålsgrenser i planen. 
Kommunen ønsket at det ble rette opp der dette lot seg gjøre. Videre ble det avdekket at 
opparbeidet veg nord i planområdet ikke var anlagt i tråd med eksisterende plan. 
 
Gjennom revisjonsprosessen har forslagsstiller gått tilbake på ønske om å øke 
utnyttelsesgraden på tomtene, så planforslaget har nå fremdeles særpreget til Lisætra2 
planen, med noe endret utnyttelsesgrad. 
 
 
 
Planprosess 
Oppstart av revisjon av reguleringsplan for Lisetra 2 var i november 2015.  I desember 2016 
ble regulanten tilskrevet med krav om at plankartet måtte inngå i revideringsarbeidet pga.  
manglende samsvar mellom eiendomsgrenser og formålsgrenser.  
 
Den 14.3.2017 ble det nedlagt et midlertidig forbud mot tiltak innenfor deler av planområdet 
for å sikre at det ble en prosess som også involverte revidering av plankartet. Kommunen 
besørget utsendelse, siden det var kommunen som krevde revidering.  
 
November 2017 ble et planforslag sendt ut på offentlig ettersyn. Planforslaget hadde noen 
endringer i plankartet, både korrigeringer for å rette uhensiktsmessige arealformål, 
vegkurvatur samt at det var innregulert en veg mellom Høghaugen og Furtholoa der det i 
gjeldende plan var en landbruksveg/turdrag. Bestemmelsene var omarbeidet, men 
utnyttelsesgraden var kun endret med 10 m2 for de øvre områdene. Det kom inn 43 

Sæterberget

Hauga
n

BF6
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merknader. Disse er svart ut og nytt planforslag ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn den 
8.11.2018. Høringsfristen var den 4.1.2018. 
 
Ved andre gangs høring kom det inn merknader fra 9 grunneiere. Kun regionalt brannvesen 
og Oppland fylkeskommune hadde merknader fra offentlige etater. Merknadene er gjengitt i 
sammendrag med rådmannens kommentarer, jfr. vedlegg 5. De merknadene som er tatt til 
etterretning er innarbeidet i planforslaget ved sluttbehandling.  Planforslaget tas nå opp til 
sluttbehandling. 
 
Vurdering: 
 
MERKNADER VED 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN 
Merknadene ved offentlig ettersyn er gjennomgått av rådmannen, men de er ikke 
gjennomgått med opprinnelig forslagsstiller. Utbygger ønsket ikke en 2. gangs høring, så 
planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn er kommunens forslag til endringer på 
bakgrunn av innkomne merknader, samt kommunens ønske om opprydding i området. I 
sammendraget av merknader er samtlige merknader kortfattet beskrevet og kommentert. 
Der merknaden har ført til endringer, fremkommer dette.  
 
På bakgrunn av merknader ved offentlig ettersyn, foreslår rådmannen følgende endringer av 
plankart og bestemmelser ved sluttbehandling:  
 
PLANKART 
- Når det påføres vedtaksdato i informasjonsfeltet, rettes også en askeladden-id for 
kulturminne #12. I plankartet er kulturminnet korrekt plassert, men id er feil. Dette er kun 
oppretting av skrivefeil. Ingen øvrige endringer i kartet etter 2. gangs høring. 
  
 
REGULERINGSBESTEMMELSER – ENDRING I KURSIV 
Pkt. 1.7 endres slik: 

Vegforbindelse mellom Høghaugvegen og Furtholoa skal kun brukes for 
utrykningskjøretøy inntil Høghaugvegen er tilstrekkelig utbedret. Vegene skiltes i den 
sammenheng med «Gjennomkjøring forbudt», med underskilt om at dette ikke gjelder 
utrykningskjøretøy i tjeneste. 
 
BFF2-8 har adkomst via Høghaugvegen og Gammellykkja. BFF 9-18 har adkomst via 
Furtholoa. Området BFF1 har delt adkomst gitt adresse. 
 
Veg kan sperres med bom der det er anvist i plankartet dersom kommunen anser det 
nødvendig. Tiltaket er søknadspliktig.   
 
Ny bebyggelse skal knyttes opp til godkjent vann- og avløpsnett. Eksisterende 
bebyggelse med innlagt vann kan kreves tilkoblet til godkjent vann- og avløpsnett etter 
reglene i forurensningsloven § 18 og pbl §§ 27-1 og 27-1. Eksisterende bebyggelse som 
ikke har innlagt vann kreves tilknyttet dersom vann legges inn.  
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Planer for veg, vann og avløp skal godkjennes av kommunen før det gis byggetillatelse. 
Prosjektmaterialet skal ha regler for vern og stell av vegetasjon i anleggsperioden. 

 
Pkt. 2.8 siste avsnitt får et tillegg for å presisere vegrett: 

Området LAA kan benyttes til landbrukstransport for grunneiere av skogteiger i og utenfor 
planområdet. Landbrukstransport over LAA har adkomst via Høghaugvegen. 

 
Pkt. 8 

Områder for kulturminner er merket #1-12, i plankartet. 
 
Kulturminnene i bestemmelsesområde #1-2 og # 7-9 er automatisk fredete kulturminner 
som er regulert til bevaring i planen. Formålet med bevaringen er å sikre kulturminnene 
et godt og varig vern, jf. hensynssonene H730_1-5 og H570_1-3 i plankartet og 
planbestemmelsenes pkt. 7.2 og 7.3. 
  
Kulturminnene i bestemmelsesområde # 3-6 og #10-12 er ferdig undersøkt, utgravd og 
fristilt jf. ferdigrapport fra Riksantikvaren og Oppland fylkeskommune. 

 
Pkt. 9.1 
Denne setningen strykes:  
Skiløypene kan benyttes som trasé for sykkel og gange i barmarkssesongen. 
 
ØVRIGE KOMMENTARER FRA RÅDMANNEN 
Rådmannen er av den oppfatning at rekkefølgebestemmelsen som gjør at utbygger ikke får 
utvikle BFF17 og 18 før skiløypene BST 1,2,3,5 og 6 er opparbeidet er et viktig virkemiddel for 
at utbygge skal ta ansvar for gjennomføring av planelementer som er til felleskapets beste. 
De fremfører at det er tilstrekkelig med skiløyper andre steder, og viser at de ikke ønsker å 
komme i mål med forhandling med å bygge løype BST5. Rådmannen er kjent med 
bakenforliggende konflikt, men kan ikke ta hensyn til dette i vedtak av reguleringsplanen. 
 
Advokat Wilhelm Hopen fremfører på vegne av Odd Arne Kruke at det fremdeles er feil i 
plankartet også andre steder på Lisetra. Blant annet sør i planområdet. Ved en 
oppmålingsforretning som han var innkalt til sør i området, stilte Kruke spørsmål ved et 
grensepunkt kommunen har målt inn som grense mot hans eiendom. Han påpekte at han 
ikke hadde godkjent dette grensepunktet. Uklarheter omkring dette grensepunktet må evt. 
tas tak i ved en senere anledning. Dette grensepunktet har ikke konsekvenser for innholdet i 
plankartet da punktet ligger ved vegkryss og ikke i nærheten av tomtegrense for bebyggelse. 
Plangrensen han viser til i sin henvendelse oktober 2018 er oppmålt fra kommunen og 
berørte naboer er tilskrevet med klageadgang i januar 2013. En oppmålt grense kan avvike 
fra grensesteiner i terrenget uten at dette betyr at grensen er feil. Oppmålt grense er 
oversendt berørte grunneiere og disse har klagerett. Ingen har påklaget grensepunktene. I 
dette området er det ikke nedlagt midlertidig forbud mot tiltak. Rådmannen finner ikke å 
anbefale at dette nedlegges, da omfanget er begrenset og eiendomsgrensen ikke påklaget. 
 
Det fremføres av flere som sokner til Høghaugvegen at det ikke er ønsket med 
gjennomkjøring til Furtholoa. Rådmannen mener dette er et viktig plangrep i 



  Sak 27/19 

 Side 7 av 87   

beredskapsmessig sammenheng. Videre er det gardbrukere i Lisgrend som har vegrett på 
denne strekningen som binder sammen disse to vegene. Plan- og bygningslovens kap. 15 og 
16 omhandler erstatning og ekspropriasjon. Det må etter vedtatt plan vurderes om disse 
kommer til anvendelse. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Lisetra 2, med plankart datert 5.11.18 og reguleringsbestemmelser sist revidert 5.2.19, 
med rådmannens forslag til endring etter 2. gangs offentlig ettersyn. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 19.02.2019 sak 9/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Lisetra 2, med plankart datert 5.11.18 og reguleringsbestemmelser sist revidert 5.2.19, 
med rådmannens forslag til endring etter 2. gangs offentlig ettersyn. 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 25/19 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som eier i selskaper knyttet til 
utbyggingen. Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil til å delta i behandlingen 
av saken. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Saken er vurdert etter kommuneloven §40 og forvaltningsloven §6. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet 
28.03.2019. 
Ordførerens forlag ble enstemmig vedtatt med 23 stemmer. 
 
 
Vedtak: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet 28.03.2019. 
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G/BNR 63/9 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON PÅ SKOGTEIG 
SØKER. PER IVAR NYSVEEN 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/506     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/19 Planutvalget 19.03.2019 
 
28/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Konsesjonssøknad fra Per Ivar Nysveen datert 25. februar 2019 
 Skjøte utstedt av Jørgen Nysveen 21. februar 2019 

 
Sammendrag: 
Per Ivar Nysveen søker konsesjon på en skogteig på 21,1 daa beliggende i Rognstadvegen i 
Baklia. Selger er hans søskenbarn Jørgen Nysveen. Skogteigen skal legges som tilleggsareal til 
skog som konsesjonssøker har fra før.  
 
Rådmannen mener ervervet gir til en god driftsmessig løsning og at den avtalte 
kjøpesummen kan godkjennes. Det er positivt at skogteiger som tidligere har vært delt blir 
sammenslått. Søknaden anbefales innvilget. 
 
Saksopplysninger: 
Per Ivar Nysveen eier landbrukseiendommen Stensli g/bnr 53/9 i Nordbygda i Øyer 
kommune. Dette er et småbruk uten selvstendig drift i dag. Til eiendommen hører en 
skogteig i baklia, Rognstad sørjordet på g/bnr 63/5, fradelt Rognstad nedre g/bnr 63/2 i 1946. 
Han søker nå konsesjon på grunneiendommen Sørjordet II g/bnr 63/9, en skogteig som eies 
av hans søskenbarn Jørgen Nysveen, bosatt i Etnedal. Dette er eneste eiendommen Jørgen 
Nysveen har i Øyer. 
 
Per Ivar og Jørgens fedre var brødre. De overtok disse skogteigene i fellesskap. Dette var da 
en skogteig på til sammen 62 daa. Rognstadvegen deler dette arealet i to og dette ble også 
endskapen i sameiet, i 1998 delte de skogteigen slik at de eide hver sin del.  
 
Jørgen Nysveen er nå i sitt 86. år og ingen av etterkommerne ønsker å overta skogteigen. 
Han selger den derfor til Per Ivar Nysveen.  
 
Fakta om eiendommene: 
Stensli m/Rognstad sørjordet: 
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Sørjordet II: 

 
 
Kartutsnitt: 

 
 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Les mer om konsesjonsloven på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
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Vurdering: 
Priskontroll 
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom». Iht. rundskriv M-3/2017 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Denne eiendommen er ubebygd og består kun av skog/utmark og skal 
dermed ikke underlegges priskontroll.  
 
Driftsmessig løsning 
Teigen som erverves grenser inntil skog som Nysveen har fra før. Felles eiendomsgrense 
betyr at eiendomsgrenser kan bli borte, noe som i all hovedsak tilsier at ervervet gir en god 
arronderingsmessig løsning og at større arealer kan drives i sammenheng. Hensynet til god 
driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 
Helhetlig ressursforvaltning 
Ervervet vil styrke en eksisterende driftsenhet som allerede har skog i nærheten. Det vil gjøre 
forvaltningen av denne teigen mer effektivt som en del av en større enhet. Hensynet til en 
helhetlig ressursforvaltning er ivaretatt.  
 
Erververs kvalifikasjoner 
Nysveen eier og driver gard med skog fra før. Han anses å være tilstrekkelig skikket til å 
erverve denne teigen. 
 
Øvrige momenter: 
Eiendommer som tidligere har vært delt og som blir slått sammen bør etter rådmannens syn 
også sammenføyes i matrikkelen. Dette bør settes som vilkår for konsesjon. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Per Ivar Nysveen på 
erverv av skogteigen g/bnr 63/9 i Øyer slik at denne legges til eiendommen Stensli g/bnr 53/9 
og 63/5 som tilleggsareal. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at eiendommene 
g/bnr 63/5 og 63/9 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Planutvalget den 19.03.2019 sak 15/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Per Ivar Nysveen på 
erverv av skogteigen g/bnr 63/9 i Øyer slik at denne legges til eiendommen Stensli g/bnr 53/9 
og 63/5 som tilleggsareal. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at eiendommene 
g/bnr 63/5 og 63/9 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
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PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/194     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
10/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
29/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
Planstrategi Øyer kommune 2016-2019 – forslag til revidert framdrift 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 111/18 Økonomiplan 2019 – 2022     
KS-sak 102/17 Øyer kommunes planstrategi 2016 – 2019 – forskjøvet framdrift 
KS-sak 83/16 Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i sak 83/16 Planstrategi for Øyer kommune 2016 – 2019, og i sak 
102/17 ble framdriften i planstrategien revidert. I økonomiplan 2019 – 2022 varslet rådman-
nen behov for en egen sak om ytterligere revidert framdrift tidlig i 2019.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret skal innen et år etter konstituering vedta en 4-årig planstrategi. Den 
kommunale planstrategien er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunestyret til å 
avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens 
behov. Planstrategien skal gi en systematisk vurdering av kommunens planbehov, slik at 
kommunen best mulig kan møte aktuelle utfordringer framover. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 83/16 Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019, og reviderte 
framdriften i denne i sak 102/17. I økonomiplan 2019 – 2022 er planoppgaver i økonomiplan-
perioden omtalt i eget kapittel, og rådmannen varslet her behovet for en egen sak tidlig i 
2019 for å justere framdrift.  
 
Vurdering: 
En rekke større planer er forutsatt vedtatt i 2019. Rådmannen mener det er behov for å 
forlenge planprosessene i tid, både av kapasitetshensyn, for å sikre gode planprosesser og 
hensynta sammenheng mellom flere av planene. 
 
 Arbeid med ny planstrategi for 2020 – 2024 vil bli igangsatt høsten 2019.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert framdrift av Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 13/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert framdrift av Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019.  
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 10/19 
 
Behandling: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
 
 
Vedtak: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
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FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSREGIONEN 
 
 
Saksbehandler:  Therese Corneliussen Arkiv: 122 &40  
Arkivsaksnr.: 17/1514     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
Høringsbrev datert 25. januar 2019 
Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen, Høringsutgave januar 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I denne saken foreslår rådmannen at Øyer kommune slutter seg til hovedtrekkene i forslaget 
til felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.  Det gjelder også handlingsprogrammet 
hvor kommunen foreslår prioriteringer slik det framgår av saksframlegget.  Det anmodes om 
en kritisk gjennomgang av planbehov som følge av strategien, og at planarbeid organiseres 
på en måte som ivaretar lokale hensyn og kompetanseutvikling. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Felles fylkesting for Hedmark og Oppland fylkeskommuner vedtok i april 2017 å starte 
arbeidet med en samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.  Det er Fylkesutvalget i 
Oppland og Fylkesrådet i Hedmark som i møter hhv 15. og 21. januar 2019 vedtok å sende 
vedlagte utkast til Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen på høring.  Høringsfrist er satt til 
30. mars 2019.  
 
Fakta: 
Mjøsbyen er et prosjektsamarbeid og en felles utviklingsarena for areal- og 
transportplanlegging i området rundt Mjøsa.  10 kommuner utgjør Mjøsbyen: Øyer, 
Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten.  
Fylkesmannen i Innlandet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og de to 
fylkeskommunene er også en del av samarbeidet.  I tillegg har næringsliv, frivillige 
organisasjoner, kollektivselskaper og andre interessegrupper vært invitert til dialog om 
utvikling av Mjøsbyen. 
 
Prosjektet har hatt en styringsgruppe med blant andre ordfører i Øyer.  Øyer kommune har 
også deltatt med administrative ressurser i prosjektgruppa. 
 
Høringsdokumentet inneholder visjoner og mål, regional areal- og transportstruktur, areal- 
og transportstrategier og et omfattende kapittel om gjennomføring av strategien.   
I sammendraget presenteres strategien blant annet med disse stikkordene: 
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 Utvikle attraktive steder og grønne reiser 
 Prioritere framtidig vekst til noen utvalgte regionale byer og tettsteder 
 Desentralisert sentralisering  
 Styrke steder som har best utgangspunkt - noe som er viktig for konkurransen med andre 

regioner (les Oslo og Akershus) 
 Gode og stabile lokalsamfunn skal opprettholdes også utenfor prioriterte regionale 

vekstområder 

Visjon, mål, utfordringer og muligheter er formulert på denne måten: 
 
Visjonen for Mjøsbyen er å utvikle attraktive steder og grønne reiser. 
• Mjøsbyen skal bli en mer konkurransedyktig og bærekraftig region. 
• Mjøsbyen skal utvikles til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og 
arbeidsmarked. 
• Transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre sammen og med 
bedre forbindelser til resten av landet. 
• Det er et mål å utnytte arealer effektivt med universell knutepunktutvikling som 
bidrar til enkle overganger mellom transportmidler, sykkel og gange. 
• Strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet innen 2025/2030 for 
henholdsvis Opplands- og Hedmarkssamfunnet. 
 
Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen innebærer at nasjonale mål og føringer for 
areal- og transportplanlegging og klima gis en konkretisering og regional 
tilpasning. Tidsperspektivet for strategiarbeidet er langsiktig (2050). 
 
Utfordringene som er identifisert i kunnskapsgrunnlaget, indikerer at det er behov for 
tydeligere strategivalg og nye tiltak for å nå målene for Mjøsbyen. Samtidig gir det 
nye muligheter å se regionens virkemidler i sammenheng. 

 
Strategien har et langsiktig perspektiv (2050), mens handlingsprogrammet følger opp 
strategiene på kort sikt (2019-23) og mellomlang sikt (2024-2033). 
 
Det vises til sakens vedlegg. 
 
Vurdering: 
I høringsbrev bes høringsinstansene om å gi tilbakemelding på strategidokumentet som 
helhet, den foreslåtte areal- og transportstrukturen og tilhørende forslag til strategier, 
prioriteringer og handlingsprogram. 
 
Visjoner og strategier 
Utkast til Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen er et godt og gjennomarbeidet 
dokument.  Arbeidet har vært gjenstand for en omfattende prosess med mange involverte 
parter.  Øyer har vært representert både i styringsgruppe og arbeidsgruppe.  Kommunene 
har dermed sittet tett på hele prosessen og utforming av forslagene slik de framgår.  Det er 
derfor ikke vanskelig å slutte seg til visjoner, mål, utfordringer og muligheter slik det 
presenteres i kapittel 1.  Det gjelder også oversikten i kapittel 2 over den regionale areal- og 
transportstrukturen.  Her registrerer vi at Hafjell, Nordseter og Sjusjøen er kategorisert som 
Regionale reiselivsdestinasjoner.  På bakgrunn av det høye antall fritidsboliger og 
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deltidsinnbyggere i disse områdene, er det viktig at strategien tar tilstrekkelig høyde for å 
løse mobilitetsutfordringene både på kort og lang sikt. 
 
Arealstrategier i kapittel 3 og transportstrategier i kapittel 4 er det også vanskelig å ikke 
slutte seg til.   
 
Handlingsprogram 
For å gjennomføre strategien er det utarbeidet et handlingsprogram. Forslaget til 
handlingsprogram slik det framgår av høringsutkastet er meget ambisiøst og med svært 
mange tiltak. Flere av tiltakene må uavhengig av en felles strategi forventes utført av de ulike 
ansvarlige aktører.  Noen av tiltakene/utredningene vil forutsette et forpliktende samarbeid 
mellom flere aktører. Handlingsprogrammet bør i stor grad prioritere tiltak/utredninger med 
hovedvekt på et transportsystem som knytter den flerkjernede regionen bedre sammen og 
med effektive og universelt utformet knutepunkter med enkle overganger mellom ulike 
transportmidler, sykkel og gange.  

Følgende tiltak/utredninger bør prioriteres:  
 
H18 IC-utbygging til Hamar og Lillehammer  
H15 Revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) og Samferdselsplan for fylkeskommunen(e)  
H16 Påvirkningsarbeid for å kunne etablere statlig belønningsordning/byvekstavtale for  
        mellomstore byområder  
H17 Utrede muligheter for bypakker/styrket finansiering av et helhetlig transportsystem 
H21 Utrede helårs hurtigbåtforbindelse Hamar-Gjøvik  
H23 Pådriver for planlegging av rv 4 fra Raufoss, gjennom Gjøvik til Mjøsbrua  
H27 Definere og utvikle regionalt stamnett for kollektivtransport  
H29 Utvikle et helhetlig mobilitetskonsept  
H30 Utvikle et samordnet/felles takst- og billettsystem 
H31 Knutepunktutvikling 
H32 Sykkelbysamarbeid i Mjøsbyen  
H33 Utvikle strategi for sykkel og plan for infrastruktur for sykkel i Mjøsbyen  
H34 Utvikle gåstrategi for prioriterte vekstområder i Mjøsbyen  
H35 Utvikle felles parkeringsstrategi og konsept for pendlerparkering i Mjøsbyen  
H37 Utarbeide logistikkplaner for de regionale byene 
 
H8 Interkommunal / regional areal- og transportplan for Hafjell, Sjusjøen / Nordseter  
H9 Samarbeid om interkommunal plan for fjellområdene Øyer, Lillehammer, Ringsaker, 
      Hamar, Løten og Åmot.  
H7 Samarbeid om å videreutvikle og sikre Mjøsas Strandsone 
 
På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil påvirke 
framtidig utvikling av byer og tettsteder i Mjøsbyen, må alle parter og aktører arbeide 
sammen for at utbygging og gjennomføring skjer så fort som praktisk mulig. 
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Planer og planlegging 
Handlingsprogrammet inneholder en rekke forslag om planer og planlegging som følge av 
strategien.  Vi mener det er behov for en kritisk gjennomgang av forslagene.  Det gjelder 
både antall, tema og hvordan arbeid og prosesser er tenkt forankret og organisert.  Det 
framgår at fylkeskommunen foreslås som ansvarlig for en rekke planer.  I erkjennelsen av at 
det er i kommunene aktivitetene, utfordringene og problemene finner sted, er det viktig at 
dette tas hensyn til når planarbeid organiseres.  Planarbeid som angår kommuner direkte bør 
kunne gjennomføres på en slik måte at det bidrar til samarbeid mellom kommunene, 
kompetanseoppbygging og styrking av lokale fagmiljøer.  
 
Som det framgår av dokumentet, er ikke areal- og transportstrategien for Mjøsbyen juridisk 
bindene, men den skal legges til grunn for framtidig arbeid med samordnet areal- og 
transportplanlegging i regionen.  Det gjelder også den enkelte kommune, og betyr at 
kommunene forventes å følge opp strategien i kommende planlegging, saksbehandling og 
øvrige beslutningsprosesser. 
 
Samarbeidsavtaler 
Som det går fram av dokumentet, foreslås å utarbeide samarbeidsavtaler for det videre 
arbeidet.  Styringsgruppa skal ta stilling til dette etter høringen.  Vi vil sterkt understreke 
nødvendigheten av at det inngås samarbeidsavtaler i kjølvannet av strategiarbeidet.  Uten 
forpliktende samarbeidsavtaler mellom partene vil strategien vanskelig la seg gjennomføre. 
 
 
Øyer kommunes kommentarer og innspill 
Hytte og reiselivsdestinasjon vs. lokalsamfunn  
I ATS for Mjøsbyen er Øyer utpekt som lokalsamfunn, mens Øyer/Hafjell er en regional 
reiselivsdestinasjon sammen med Nordseter og Sjusjøen (side 18, 19 og 24). 
For Øyer kommune er strategien uklar. Gjelder den for Øyer som lokalt kommunesenter, som 
skal opprettholdes uten å være en av de prioriterte regionale vekstområdene eller for 
Øyer/Hafjell som en regional reiselivsdestinasjon?  Det er forståelig at Sjusjøen og Nordseter 
er holdt utenfor Lillehammer og Brumunddal/Moelv da disse destinasjonene ligger som 
satellitter utenfor regionale vekstområder, men for Øyer kommune er det lokale 
kommunesenteret og reiselivsdestinasjonen Øyer/Hafjell så tett inntil hverandre at de 
fungerer som et sted.   
 
I strategien (side 28) står det at områdene ligger innenfor plangrense til Regional plan for 
Rondane-Sølenkletten, dette stemmer ikke for Hafjell. Hele destinasjonen Hafjell ligger 
innenfor Kommunedelplanen for Øyer sør og denne planen er ikke omfattet av regional 
villreinplan. Hafjell destinasjonen har to tyngdepunkt, målområdet til Hafjell, samt i lisiden 
opp til Mosetertoppen og Ilsetra.  ATS Mjøsbyen har i strategien blant annet konsentrert seg 
om utfordringer med tanke på villrein, dette er mindre aktuelt i Øyer med tanke på 
utbyggingspress.  
Som det er nevnt i strategien bør Øyer jobbe aktivt med å fokusere på hvordan Hafjell som 
destinasjon bør utvikles i nedre del av området og i tilknytning til Øyer sentrum. Dette burde 
komme Med nærheten til E6 og jernbane samt nærhet mellom fritidsboliger, aktiviteter og 
handelssentrum, er Øyer/Hafjell en fremtidsrettet og miljøvennlig destinasjon.  
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Kollektivknutepunkt   
Definisjonen på et kollektivknutepunkt er at dette gjelder for to eller flere 
kollektivtransportmidler med høy frekvens. Der disse krysser eller tangerer hverandre. Vi 
lurer på hva ATS Mjøsbyen legger i dette begreper mtp. Øyer/Granrudmoen. På side 44 står 
det at Øyer/Granrudmoen er et av kollektivknutepunktene som for øvrig skal prioriteres i 
tillegg til de større regionale kollektivknutepunktene. Tenker man i denne sammenheng 
Øyers kobling til Hunderfossen eller Øyer stasjon som ligger på vestsiden av Lågen?  
Øyer bør etablere en kollektivterminal i sentrum for buss. Dersom togfrekvensen/stopp i 
Øyer øker i fremtiden, bør det etableres skyttelbusser mellom sentrum og jernbanen på 
vestsiden. I Øyer bør det også vurderes kollektivrutenett opp i Hafjell; Mosetertoppen og 
Ilsetra.   
 
Kommunedelplan Øyer sør og reguleringsplan for E6. 
Punkt H5 i handlingsprogrammet er å bidra i arbeidet med kommunedelplan for Øyer/ 
Granrudmoen/Hafjell. Dette er et pågående planarbeid, dvs. det er en revidering av 
Kommunedelplanen for Øyer sør, der nevnte områder inngår. Navnet i handlingsplanen bør 
korrigeres. Øyer kommune har et mål om å vedta planen i 2020 og med første gangs høring 
høsten 2019. Øyer kommune jobber med denne nå. Dvs. at tidsperspektivet i 
handlingsprogrammet er for langt. I tillegg arbeider Nye Veier AS med ny reguleringsplan for 
E6 Storhove – Øyer, denne reguleringsplanen skal etter planen legges ut på høring 
sommeren 2019. E6 planen vil kunne medføre større endringer i Øyer avhengig av 
kryssløsninger som velges og trasevalg. Øyer kommune er svært positive til bidrag fra ATS 
Mjøsbyen i dette arbeidet. Det forutsetter imidlertid at samarbeidet på aktuelle områder 
kommer i gang umiddelbart.  
 
Konklusjon: 
Forslaget til Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen er et godt, og gjennomarbeidet 
dokument.  Det har vært en omfattende prosess med bred involvering, og Øyer har vært 
representert i prosjektorganisasjonen.  
Det foreslås tilslutning til strategidokumentet som helhet, foreslått areal- og 
transportstruktur og forslag til strategier og handlingsprogram.  Kommunens forslag når det 
gjelder handlingsprogrammet framgår av saksutredningen.   
 
På bakgrunn av det høye antall fritidsboliger og deltidsinnbyggere i Lillehammerregionen og 
Ringsaker, er det viktig at strategien tar tilstrekkelig høyde for mobilitetsutfordringene både 
på kort og lang sikt. 
 
Handlingsprogrammet er svært ambisiøst og viser til et omfattende behov for planlegging 
som en følge av strategien.  Det anbefales en kritisk gjennomgang av planbehov og 
organisering, også slik at de kommuner og regioner det gjelder blir sentrale i arbeidet og at 
det bidrar til kompetanseutvikling lokalt.  Videre må planbehovet tas opp i kommende arbeid 
med regional og kommunale planstrategier. 
 
De forhold som Øyer kommune tar opp i sin kommentar, bør tydeliggjøres i dokumentet. 
Nødvendigheten av at det inngås samarbeidsavtaler for gjennomføring av strategien 
understrekes. 
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På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil påvirke 
framtidig utvikling av byer og tettsteder i Mjøsbyen, oppfordres alle parter og aktører til å 
arbeide for at Intercity-tiltakene blir gjennomført så fort som praktisk mulig. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommuneslutter seg i hovedtrekk til forslag til felles areal- og transportstrategi 
for Mjøsbyen. 

2. Øyer kommune støtter den foreslåtte areal- og transportstrukturen og tilhørende 
forslag til strategier og prioriteringer og innholdet i handlingsprogrammet. 

3. Øyer kommune ber om at partene prioriterer handlingsplan/tiltak slik det framgår av 
saksutredningen. 

4. På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil 
påvirke framtidig utvikling av byer og tettsteder i Mjøsbyen, oppfordres alle parter og 
aktører til å arbeide for at Intercity-tiltakene blir gjennomført så fort som praktisk 
mulig. 

5. Øyer kommuneanbefaler en kritisk gjennomgang av planbehov og organisering, også 
slik at de kommuner og regioner det gjelder blir sentrale i arbeidet og at det bidrar til 
kompetanseutvikling lokalt.  Videre må planbehovet tas opp i kommende arbeid med 
regional og kommunale planstrategier. 

6. Øyer kommune ber om at forhold Øyer kommune tar opp i sin kommentar, 
tydeliggjøres i dokumentet. 

7. Øyer kommune vil understreke nødvendigheten av at det inngås samarbeidsavtaler 
for gjennomføring av strategien. 

 
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
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HELHETLIG ROS 2019 
FELLES ROS-ANALYSE GAUSDAL-LILLEHAMMER-ØYER 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: X20 &32  
Arkivsaksnr.: 18/46     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
15/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
31/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
Felles helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Gausdal-Lillehammer-Øyer 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I denne saken anbefaler rådmannen at kommunestyret tar revidert helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse til orientering. Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i 
kommende økonomi- og handlingsplan.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Gjennom lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(Sivilbeskyttelsesloven) er kommuner tillagt et generelt og omfattende ansvar for 
samfunnssikkerhet og beredskap. Loven pålegger blant annet at det skal utarbeides helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan. 
 
§14: «Kommunene plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i 
kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall 
kan påvirke kommunene. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en 
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)». 
 
Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har valgt å utarbeide ROS-analyse i et felles 
prosjekt. De tre kommunene samarbeider allerede tett om beredskap, blant annet ved 
øvelser. I tillegg er det slik at en uønsket hendelse ikke kjenner kommunegrensene, så når 
den inntreffer vil den i mange tilfeller påvirke eller være sammenfallende med en 
nabokommune. I tillegg er de tre kommunene ganske like hva gjelder hvilke hendelser som 
kan inntreffe. Det er forskjeller (for eksempel har ikke Gausdal jernbane eller tuneller), men 
det er betydelig flere likheter.  
 
De tidligere ROS analysene for alle tre kommunene krever revisjon. Endret trusselbilde og 
andre utviklingstrekk, særlig klimaendringer og samfunnet cyberavhengighet krever også 
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tettere kontinuerlig årvåkenhet og oppfølging. Lillehammer og Øyer kommune har ved tilsyn 
fra Fylkesmannen (2017) fått avvik i forhold til overordnet ROS-analysestatus, som også 
nødvendiggjør revisjon.  
 
Vedlagte ROS analyse er overordnet og helhetlig, og vil erstatte tidligere ROS-analyser for de 
tre kommunene. 
 
Fakta 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er delt inn i 5 hovedkapitler. Det er 39 ulike hendelser 
som er analysert. Hovedkriteriet for om en tenkt hendelse skal analyseres eller ikke har vært: 
Vil denne hendelsen, hvis den inntreffer, medføre at kommunal kriseledelse settes? Hvis 
svaret på dette spørsmålet har vært nei, er ikke hendelsen analysert i denne overordnede 
analysen. Det vil da være en hendelse som bør analyseres og belyses i sektorplaner.  
 
Avgrensningen knyttet til valg av hendelser som blir analysert er i samsvar med veilederen 
for utarbeiding av helhetlig ROS fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), 
som for øvrig har vært et viktig hjelpemiddel i arbeidet.  
 
Arbeidet med denne ROS- analysen er forankret i kommunenes planstrategi, og har vært 
ledet av regional rådmannsgruppe som overordnet styringsgruppe. Planen er også framlagt 
for felles beredskapsråd 14.2.18.  
  
Analysearbeidet startet med en oppstartsdag 15.3.18, hvor 8 bredt sammensatte grupper av 
virksomhetsledere fra de tre kommunene arbeidet med hendelsesanalyser. Gruppenes 
arbeid ga verdifullt grunnlagsmateriale for de hendelser som er analysert. Et råutkast til 
analyse ble sendt til om lag 30 eksterne aktører høsten 2018; Politiet, Statens vegvesen, NVE, 
Eidsiva Energi/Gudbrandsdal Energi, Mattilsynet m.fl., inkl. frivillige ressurser, for å få innspill 
til analysearbeidet. De innspillene som kom, er hensyntatt i arbeidet.   
 
I arbeidet har en brukt krisehåndteringsverktøyet CIM sin ROS-modul. I denne modulen har 
en detaljregistrert de enkelte hendelsene. CIM er det helhetlige styringssystemet for 
sikkerhet og beredskap som kommunene er pålagt å bruke via Fylkesmannen. Ved å bruke 
CIM er det lagt inn et analysegrunnlag for hver hendelse som er lett å justere og oppdatere i 
det kontinuerlige arbeidet. Det har vært gjort med basis i Gausdal sin gamle versjon som lå i 
CIM. De enkelte hendelsene er således justert og/eller supplert i forhold til dagens situasjon 
og trusselbilde. 
 
Vurdering: 
Kommunalt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er viktig arbeid. Det pågår 
kontinuerlig i alle kommuner. En overordnet helhetlig ROS-analyse er en av grunnsteinene i 
det kommunale arbeidet med sikkerhet og beredskap.  
 
CIM er et viktig kommunikasjons- og styringssystem, som blant annet Fylkesmannen bruker 
flittig. Fra tidligere er det bare Gausdal som har tatt i bruk ROS-modulen i CIM. Når alle de tre 
kommunene nå skulle revidere planene som et felles prosjekt var det naturlig at alle 
kommunene tok i bruk ROS-modulen i CIM. Prosjektet har hatt noen utfordringer i at en nå 
skulle bruke CIM som verktøy. Hovedutfordringen har vært at analyseskjema som DSB 
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anbefaler at en bruker, ikke sammenfaller med analyseskjema i CIM. Prosjektet har således 
måttet konvertere informasjon fra DSB sitt skjema over i CIM.  
Ved at en bruker ROS modulen i CIM har en til enhver tid en oppdatert ROS-analyse. Den 
analysen som fremmes til politiske behandling er et bearbeidet uttrekk av datainnlegging og 
rapportuttak. Skulle rådmannen i nær fremtid velge å legge til en hendelse, kan en etter 
dette ta et nytt uttrekk av data, og således ha en ny plan. Gjennom å bruke CIM er ikke 
helhetlig ROS- analyse en statisk plan, men et pågående arbeid en når som helst kan gjøre 
endringer/forbedringer i.  
 
I vedlagte ROS-analyse er det forslag til tiltak en kan gjøre på kort og lang sikt. Det er påpekt 
tre tiltak en kan gjøre for å komme fra ikke akseptabel risiko til akseptabel risiko forutsatt 
tiltak. De tre tiltakene som er anbefalt kraver alle investeringer i de tre kommunene. 
Hvorvidt en skal gjøre disse investeringene, eller om det er andre måter en kan få redusert 
risikoen gjennom vil rådmannen komme tilbake til i kommende økonomi- og handlingsplan. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal 
– Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og 
handlingsplan for perioden 2020 – 2024. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 11/19 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal 
– Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og 
handlingsplan for perioden 2020 – 2024. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 15/19 
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Behandling: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
 
 
Vedtak: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
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NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/47     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
11/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
32/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
 Oversikt over interkommunale samarbeid per 1. januar 2019  
 Fra KS mai 2018: Utfordringsbilder for kommunesektoren - noen trender og 

utviklingstrekk  
 Innspillsnotat fra felles formannskapskonferanse 24. august 2018 
 Skisse til ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Interkommunalt samarbeid er satt på dagorden, for å sikre en strategisk tilnærming til valg 
som må gjøres. Formannskapene i de 3 kommunene i Lillehammer-regionen hadde på 
bakgrunn av et notat fra rådmennene, en innpillsrunde i sine møter 15. januar 2019. Notatet 
er grunnlaget for denne saksframstillingen, og innspillene fra formannskapene går fram i 
saken. Saken drøftes i felles formannskapsmøte, og går deretter til behandling i kommunene 
ved formannskapet og kommunestyret.  

Saksutredning: 
Bakgrunnen:  
Interkommunalt samarbeid settes på dagorden, for å sikre en strategisk tilnærming til valg 
som må gjøres. 

Notat fra rådmennene om interkommunalt samarbeid ble lagt for formannskapene i møte 
15. januar 2019 for å få innspill til temaet, og den videre behandlingen av saken. Notatet er 
grunnlaget for videre saksframstilling nedenfor.  

I 2018 var temaet interkommunalt samarbeid løftet inn i regionrådet for Lillehammer-
regionen. Kommunene i Lillehammerregionen har samarbeidet gjennom mange år. Rundt år 
2000 ble grunnlaget for 3:1-samarbeidet lagt, under mottoet:” Hva har vi tre av som vi kan 
klare oss med en av?”  
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Årene har gått, og den tydelige strategien vi en gang hadde er ikke så tydelig lenger, verken 
politisk, administrativt eller faglig.  

Temaet ble derfor – via regionrådet – satt på dagsorden på felles formannskapskonferanse 
24. august 2018. Hva er styrker og fordeler ved interkommunalt samarbeid? Hvilke 
utfordringer finnes, og hvordan kan en jobbe med dem?  Dette var blant problemstillingene 
formannskapene arbeidet med denne dagen. Med utgangspunkt i innledninger og 
gruppeprosesser, ga formannskapsmedlemmene innspill til utvikling av en ny/fornyet 
strategi for interkommunalt samarbeid.  Vedlagt følger innspillsnotatet fra felles 
formannskapskonferanse. 

Felles konklusjon fra formannskapskonferansen var dette: 

«Rådmennene i Gausdal, Lillehammer og Øyer gis i oppdrag å samle og bearbeide 
resultatene fra felles formannskapskonferanse om interkommunalt samarbeid. På bakgrunn 
av dette fremstilles forslag til felles saksframlegg med ny/fornyet strategi for interkommunalt 
samarbeid som legges fram til behandling i de tre kommunestyrene.» 

Notatet med vedleggene er rådmennenes første svar på oppdraget. Notatet legges i januar 
2019 fram for formannskapene i hver enkelt kommune, for drøfting og innspill til videre 
arbeid.  

Det foreslås at det på grunnlag av innspill fra formannskapene utformes et felles 
saksframlegg mv. for drøfting i felles formannskapsmøte i februar 2019. Samme dag vil hvert 
enkelt formannskap formelt behandle saken for å gi innstilling til sitt kommunestyre. 
Behandling i kommunestyrene blir da i mars-møtene i 2019.  

Et historisk tilbakeblikk 
 
Interkommunalt samarbeid framstår som en strategi for å gjøre kommunene i Norge rustet 
til å ivareta oppgaver med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Omfanget 
av interkommunalt samarbeid er stort, og det samarbeides i stadig større grad om kommunal 
forvaltning og kjerneoppgaver.  

Med formalisert interkommunalt samarbeid menes avtalebasert samarbeid i form av kjøp og 
salg av tjenester, administrativt vertskommunesamarbeid med myndighetsoverføring til en 
vertskommune etter kommunelovens §28b, samt alle former for samarbeid med en 
organisatorisk overbygning dvs. vertskommune med felles folkevalgt nemnd, styre etter 
kommunelovens §27, interkommunalt selskap (IKS) eller aksjeselskap (AS) med kommunal 
eiermajoritet. Samarbeid der staten eller private aktører er dominerende deltakere regnes 
ikke som interkommunalt samarbeid. Definisjonen rommer samarbeidsformer både med og 
uten en organisatorisk overbygning. 

3:1-samarbeidet. 
Kommunene i Lillehammerregionen har samarbeidet gjennom mange år, og opprettet flere 
interkommunale selskaper og samarbeidsrelasjoner. Renovasjonsselskapet GLØR ble etablert 
allerede i 1983. Samarbeidet skjøt fart i 2001 da grunnlaget for 3:1-samarbeidet ble lagt, 
under mottoet: «Hva har vi tre av som vi kan klare oss med en av?» I 2003 opprettet 
kommunene et felles IKT-selskap, Ikomm IKS (etter hvert Ikomm AS), og besluttet at 
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kommunene, så langt det var mulig, skulle ha felles dataprogrammer innenfor alle 
fagområdene. Dette dannet igjen grunnlaget for å opprette fellesenheter, som leverer 
tjenester til alle tre kommunene i regionen (blant annet regnskap/lønn og skatt/innkreving). 

Lillehammerregionen ligger innenfor et relativt begrenset geografisk område med 
Lillehammer by som et naturlig sentrum. Avstandene mellom de tre kommunesentraene er 
så små at det ikke byr på praktiske problemer å delta på et møte i nabokommunen. Gjennom 
prosjektet «Vi sprenger grenser» ble det lansert mange nye ideer for samarbeidsprosjekter 
innenfor flere fagområder. Både fordi det faglig sett er fornuftig å samarbeide og fordi vi har 
felles fagsystemer, er samarbeidet blitt tettere de siste årene. Tanken bak 3:1-samarbeidet 
var å utnytte hverandres spisskompetanse. Det er utredet og iverksatt samarbeid på flere 
områder der kommunene har sett seg tjent med et samarbeid. 

I arbeidet med kommunereformprosessen, var interkommunalt samarbeid gjenstand for 
egen utredning, utredning nr. 11.  

Som et ledd i arbeidet med kommunereformen stilte fylkesmannen våren 2016 en rekke 
spørsmål til kommunene i Oppland som valgte ikke å slå seg sammen. Spørsmålene 
omhandlet kommunenes evne til å løse sine oppgaver i framtiden, demografi og 
kompleksitet tatt i betraktning. Både Gausdal og Øyer viser i sine svar blant annet til det 
interkommunale  
samarbeidet i Lillehammer-regionen og videreutvikling av dette som en løsning for oppgaver 
som kommunene har utfordring med å løse alene.   

Samarbeidene er i hovedsak delt i disse organisasjonsformene:  
 Nettverk 
 Prosjekt- og planarbeid  
 Samarbeid ved kjøp av tjenester 
 Interkommunale selskap (IKS) 
 Aksjeselskap (AS) 
 Samarbeid etter Kommunelovens:   

• § 27:   interkommunalt samarbeid med eget styre  
• § 28 b:  administrativt vertskommunesamarbeid  

 

Noen sentrale samarbeidsformer 

Interkommunalt selskap (IKS)  
Interkommunale selskap reguleres i lov om interkommunale selskaper. Med interkommunalt 
selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller 
interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for selskap hvor samtlige deltakere har 
et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene.  
 
Interkommunale selskap er rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene. Hver av 
deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser. Dette 
skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. 
Deltakerkommunene får imidlertid større innflytelse over forvaltningen av det 
interkommunale selskapet. Selskapets øverste myndighet er representantskapet som består 
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av minst ett medlem fra hver kommune. Representantskapet kan omgjøre styrets vedtak. 
Både styremøter og representantskapsmøter i IKS er åpne møter. 

Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27)  
§ 27 i kommuneloven har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller 
fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Gjennom vedtektene kan et 
interkommunalt samarbeid gis ansvar og myndighet slik at det er et eget rettssubjekt, selv 
om dette er ikke noe krav. Samarbeidsformen er utformet med tanke på driftsmessig og 
administrativt samarbeid, og offentlig myndighetsutøvelse kan ikke være omfattet. Styret for 
interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den 
må være begrenset til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Styrets 
rolle i forhold til samarbeidskommunene må utformes i vedtektene. Et interkommunalt 
samarbeid er underlagt forvaltningslovens regler om saksbehandling, inhabilitet, 
taushetsplikt osv. 
 
Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av styre. Det interkommunale styret kan 
bare kunne handle på vegne av deltakerne i medhold av fullmakter fra kommunestyret. 
Vedtektene skal inneholde bestemmelser om formål, hvor vidt deltakerkommunene skal 
gjøre innskudd, og hvor vidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra 
deltakerne økonomiske forpliktelser. Bestemmelser om eierstyring kan innarbeides i 
vedtektene, for eksempel om at enkelte typer saker skal legges frem for 
deltakerkommunene før styret fatter vedtak i saken.  

Vertskommunesamarbeid (kommuneloven § 28-1, a-c) 
Fra 1. januar 2007 ble det innført en generell hjemmel i kommuneloven § 28 a–k som åpner 
for samarbeid mellom kommuner om lovpålagte oppgaver. Punktene b og c angir 
samarbeidsformene:  

b) Administrativt vertskommunesamarbeid 
c) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd 

 
Vertskommunesamarbeidet innebærer at beslutningsmyndighet blir delegert fra en eller 
flere kommuner til en vertskommune. Til grunn for samarbeidet skal det ligge en 
samarbeidsavtale.  
 
Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommunesamarbeid 
med felles folkevalgt nemnd. Der det ikke overføres beslutningsmyndighet av prinsipiell 
karakter, kan kommunene opprette et administrativt kommunesamarbeid. De ulike 
deltakerkommunene kan delegere ulik kompetanse til vertskommunens administrasjon 
innenfor et slikt administrativt vertskommunesamarbeid. Beslutningene treffes da av 
administrasjonen i vertskommunen.  
 
Det kan også overføres beslutningsmyndighet i prinsipielle saker. I så fall må kommunene 
inngå et vertskommunesamarbeid med en felles folkevalgt nemnd som treffer avgjørelser i 
slike saker. Øvrige saker kan delegeres til vertskommunens administrasjon.  
For begge vertskommunemodellene er det lagt vekt på å ivareta rettssikkerheten gjennom å 
klargjøre systemet for forvaltningsklage og lovlighetskontroll. Det er også lagt vekt på å sikre 
den enkelte deltakerkommunenes mulighet til å påvirke og treffe avgjørelse i enkeltsaker 
som er delegert til vertskommunen. Den enkelte deltakerkommunen kan gi vertskommunen 
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instruks om utøvelsen av den delegerte myndigheten i saker som alene gjelder 
deltakerkommunen eller dennes innbyggere.  
 
Ny kommunelov er vedtatt i Stortinget 
 
I den nye loven som begynner å tre i kraft fra sommeren 2019, er det endringer i paragrafer 
som omhandler interkommunalt samarbeid. Det er ikke store endringer, men for eksempel 
blir det regulert på hva samarbeidsavtalen for det som nå er § 27 – samarbeid, skal 
inneholde. Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap 
eller interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS 
eller SA) senest fire år etter at oven har trådt i kraft. 
 
Det er tatt inn en ny overordnet bestemmelse om interkommunalt samarbeid, i § 17-1. 
Denne fastslår prinsippet om at kommunene har anledning til å samarbeide om utførelsen av 
felles oppgaver. Det er en oversikt over de vanligste formene for samarbeid i loven, og 
klarhet om hvilke samarbeidsformer kommunene kan benytte dersom de ønsker å 
samarbeide med andre kommuner. 
 
Interkommunalt samarbeid § 17-1:   
«Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt 
samarbeid. 
 

Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, 
kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, 
aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig 
adgang til. 
 
Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene 
om offentlige anskaffelser.» 

 
§ 18-1 Interkommunalt politisk råd     (kommentar: tilsvarer dagens 
regionråd) 

«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.»  

 
Loven har også en bestemmelse om hva samarbeidsavtalen skal inneholde. 
 
Oversikt over interkommunalt samarbeid i Lillehammer-regionen 

De grunnleggende oppgavene til kommunene er: 
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 Være en lokalpolitisk institusjon  
 Yte offentlige tjenester 
 Drive samfunnsutvikling 
 Utøve myndighet  
 En stor arbeidsgiver 
 
Vedlagte oversikt over interkommunale samarbeid per 1. januar 2019 viser at kommunene 
samarbeider på mange av områdene.  
 
Selv om mange avtaler er med i oversikten, vil det alltid være en del faglig samarbeid, 
nettverk og prosjekt, som er kortvarig og/eller situasjonsavhengig.  Oversikten er derfor ikke 
uttømmende.   
 
En utredning som starter opp fra januar 2019 er om muligheten for felles barnevern for 
Gausdal og Lillehammer kommuner.  
 
Vi har i oversikten i hovedsak ikke tatt med stiftelser eller alle selskap som en to av 
kommunene har aksjer i.  Hver enkelt kommune skal ha oversikt over dette i sitt regnskap.  
 
Styring og kontroll for eierskap og interkommunale samarbeid etter kommuneloven. 
Styring og utvikling skjer gjennom eierskapsstrategi, som vedtas av kommunestyret. Og eier- 
meldinger som vedtas av kommunestyret. Kontroll skjer gjennom selskapskontroll, vedtatt 
av kommunestyrene, og gjennomført av kontrollutvalgene. Rapporter etter selskapskontroll 
behandles i kommunestyret, etter innstilling fra kontrollutvalget.   
 
For samarbeidene etter kommuneloven (for § 27 og § 28 samarbeid) er det etablerte rutiner 
for styring, økonomiplanlegging og rapportering.   

Samarbeidene er opprettet gjennom vedtak i kommunestyrene, og regulert gjennom 
vedtekter, samarbeidsavtaler og leveranseavtaler, - litt avhengig av hva slags 
organisasjonsform for samarbeidet som er vedtatt.  

Ved behov for justeringer blir det utarbeidet saker for kommunestyrene. 

Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeid er en del av den 4- årige planen vedtatt 
av kommunestyrene. Rapporter etter forvaltningsrevisjon behandles i kommunestyrene, 
etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

«Verden rundt oss»  

Fra KS 
I mai 2018 utarbeidet KS et dokument som heter: «Utfordringsbilder for kommunesektoren - 
noen trender og utviklingstrekk». Notatet er tatt med her som et grunnlag for refleksjon 
rundt hvordan vi – i de 3 kommunene - kan håndtere framtidige utfordringer i kommunal 
sektor, og dermed sikre en strategisk tilnærming til valg som må gjøres. Overskriftene i 
dokumentet – som er vedlagt - er følgende:  
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 Flere eldre – og flere som flytter  
 Trangere økonomisk handlingsrom må håndteres 
 Lokaldemokratiet under press 
 Arbeidsliv i kontinuerlig omstilling – arbeidskraft og kompetanse 
 Klima sterkere på dagsorden 
 Digitalisering i høyt tempo 
 Bevegelser i kommune – og fylkeskommunekartet  
 Utenforskap, større mangfold og økende ulikheter   
 

Status kommunereform 
Dette er hentet fra hjemmesiden regjeringen.no:  

«Fra 2020 vil det være 356 kommuner. Det gir et grunnlag for sterkere kommuner 
som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn 
for innbyggerne. 

Målet med kommunereformen: 

 Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for 
gode og likeverdige tjenester over hele landet. 

 Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer.  
 Kommunegrensene skal i større grad tilpasses naturlige bo- og 

arbeidsmarkedsregioner. 
 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer 

effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer. 
 Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt 

lokalt. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale 
løsninger. 

 
Tidsplan:  

 Reformen ble satt i gang juni 2014. 
 1. januar 2020 skal alle sammenslåinger være gjennomført. 

 

Antall kommuner: 

 Før reformen (juni 2014): 428 
 Status pr. desember 2017: 

- 156 kommuner med positivt vedtak om sammenslåing i kommunestyret 
- 119 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner 

 Antall kommuner etter sammenslåingene: 356.» 
 

Kommunereformen fortsetter 
I kommuneproposisjonen for 2019 presenteres det videre arbeidet for fortsatt endringer i 
kommunestrukturen. Det er særlig to forhold som trekkes fram for hvorfor det vurderes som 
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nødvendig med flere kommunesammenslåinger: Kapasitet og kompetanse i små kommuner, 
og behovet for en mer helhetlig, samordnet og bærekraftig samfunnsutvikling i byområder:  

 
«Kapasitet og kompetanse i små kommuner 
I kommunereformen skal 119 kommuner slå seg sammen til 47 nye kommuner. Om 
knappe to år vil nesten én av tre bo i en ny kommune. Men fortsatt vil mer enn 120 
kommuner ha under 3 000 innbyggere og nesten halvparten av kommunene mindre 
enn 5 000 innbyggere. 
 
Kommuner med under 5 000 innbyggere har gjennomgående utfordringer med 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor de ulike ansvarsområdene. For 
eksempel har 80 prosent av kommunene med færre enn 5 000 innbyggere ett eller 
færre årsverk til samfunnsplanlegging, og bare 13 prosent har jurist i sin organisasjon. 
I kommuneproposisjonen redegjøres det nærmere for utfordringene med tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse i de minste kommunene, og hvordan en fortsatt økning i 
interkommunalt samarbeid vil svekke det norske generalistkommunesystemet. 
 
Mer helhetlig, samordnet og bærekraftig samfunnsutvikling i byområder 
Samfunnsplanleggingen blir mer helhetlig og bærekraftig når man kan se større 
arealer og flere innbyggere i sammenheng. I vekstkommuner rundt byene går 
tettstedsgrenser og pendling i økende grad på tvers av kommunegrenser. Dette gjør 
det utfordrende å planlegge og gjennomføre tiltak for bedre kommunikasjon, 
infrastruktur, næringsområder og tjenestetilbud. I et samfunnsøkonomisk perspektiv 
vil en bedre kommunestruktur i byområder gi de største gevinstene, ettersom det er 
her de fleste innbyggerne bor og her de fleste ressursene brukes. 
 
Videre innretning og økonomiske virkemidler 
Stortinget har vedtatt at alle sammenslåinger i perioden 2017-2021 utelukkende skal 
bygge på lokale ønsker. Departementet vil derfor fortløpende følge opp vedtak fra 
kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i statsråd. 
Kommuner som slår seg sammen vil motta engangstilskudd etter en standardisert 
modell basert på antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. 
Minstesatsen for to kommuner under 15 000 innbyggere er 25 mill kroner. 
Innretningen på modellen skal særlig stimulere de mindre kommunene til å slå seg 
sammen. Det nye engangstilskuddet blir utbetalt når sammenslåingen er vedtatt 
nasjonalt, og kommer til erstatning for tidligere ordning med tilskudd til dekking av 
engangskostnader og reformstøtte. Inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for 
tap av basistilskudd og nedgang i distriktstilskudd, videreføres med kompensasjon i 15 
år etter sammenslåingen og deretter nedtrapping over 5 år. 
 
Hver kommune vil også kunne få 100 000 kroner per kommunestyreperiode til 
informasjon og folkehøring i forbindelse med sammenslåing. 
 
Fylkesmennene vil få en sentral rolle i kommunestrukturarbeidet også framover.  
Fylkesmennene skal stimulere til gode diskusjoner om behovet for strukturendringer 
og bidra til kommunesammenslåinger lokalt.» 
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Vurdering – utfordringer og muligheter  

Det brukes mye ressurser på å samarbeide mellom kommunene. Det kan være riktig å stille 
spørsmål ved kost-/nytteverdien av samarbeid kontra en sammenslåing av kommuner.  

Det kan hevdes at det samlede omfanget av interkommunalt samarbeid viser at mange 
kommuner er avhengige av andre kommuner i sin oppgaveløsning.  
 
Utviklingen i interkommunalt samarbeid kan også oppleves som en potensiell demokratisk 
utfordring, særlig ved at folkevalgte kan ha utfordringer knyttet til politisk styring, kontroll og 
oversikt. Det kan også være slik at utviklingen av interkommunale styringsnivå øker trykket 
på kommunene, både for at de skal etablere kontrollmekanismer og for at de skal etablere 
styringsformer som sikrer at det ikke utvikler seg i feil retning. 
 
Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse i administrasjonen er en avgjørende faktor for 
å kunne utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Dette innebærer blant annet 
å sikre at de folkevalgte får reell mulighet og gode redskaper til å drive politisk arbeid lokalt, 
planlegge og utvikle kommunen og ivareta både styring og kontroll av den kommunale 
virksomheten, herunder eierstyring av interkommunale selskaper og aksjeselskaper, 
samarbeidsavtaler og andre avtaler. 
 
Et interkommunalt samarbeid forutsetter også at alle parter setter av nok ressurser til å 
bære sin del av samarbeidet. 

Interkommunalt samarbeid har på den annen side vist seg å være fordelaktig for 
kommunene både når det gjelder økonomi og tjenestekvalitet. Interkommunalt samarbeid 
bidrar til økonomiske besparelser for kommunene der det oppnås stordriftsfordeler i form av 
spesialisering av tjenesteutførelse. I mange tilfeller tas innsparingene også ut i økt 
tjenestekvalitet og bredere tjenester. Fellesenhetene våre er eksempler på det. 

Tradisjonelt har man gjerne vurdert oppgavene som er aktuelt for interkommunalt 
samarbeid utfra om de forutsetter mye eller lite utøvelse av skjønn, og om det er påkrevet 
med nærhet til brukerne eller ei. I denne modellen vil det være oppgaver som i stor grad er 
regelstyrte og der nærheten til brukerne ikke er påkrevet, som det er lettest å samarbeide 
om.  

Dette er et for snevert utgangspunkt nå.  Den digitale utviklingen har gjort at betydningen av 
nærhet til brukerne er annerledes i dag enn i 2001, og den kommer til å være noe helt annet 
om ti år. Det er heller ikke slik at et oppgaveområde som i dag inneholder skjønnsutøvelse 
ikke kan organiseres på en annen måte.   

Et viktig spørsmål å stille seg når det gjelder interkommunale samarbeid er hva som er det 
reelle alternativet. En kommune kan ikke velge «å la være å levere» oppgaver en ikke klarer. 
Et alternativ er å kjøpe konsulenttjenester, noe som kan være lovlig (som planarbeid) eller 
ikke (som barnevern), men aldri som en langsiktig eller bærekraftig løsning. 

 

Skisse til ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid  
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Rådmennene legger fram en skisse for ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid, se 
vedlegget. Den inneholder blant annet forslag til:  

 Visjon 
 Hovedmål 
 Strategier  
 Forslag om å lage et årshjul for styring, utvikling og kontroll av interkommunalt 

samarbeid 
 Skisse til en handlingsplan for interkommunale samarbeid (plan for gjennomføring) 
 
Alt samarbeid er basert på hvordan klimaet mellom partene til enhver tid er. Et godt 
samarbeid er i utgangspunktet avhengig av en kultur basert på tillit, imøtekommenhet og 
vilje til å løse oppgaver i fellesskap. 

Vi tar også med oss råd fra forskning og utviklingsarbeid (FoU-rapport) om hvordan man kan 
lykkes med interkommunalt samarbeid:  

Råd om rammer rundt samarbeidet: 
  
 Lag interkommunale møteplasser og samarbeidsarenaer – administrative og politiske  
 Bli enige om en visjon for samarbeid som løsnings-alternativ – en viljeserklæring  
 Lag en strategisk plan for gjennomføring  
 Bygg regionale holdninger gjennom bevisstgjøring og informasjon  
 
Råd om praktisk gjennomføring:  
 
 Velg gode samarbeids-prosjekter der gevinst-mulighetene synes åpenbare  
 Sørg for god forankring ned i organisasjonene 
 Bruk tid på mobilisering, planlegging og gjennomføring  
 Legg” trykk” på gjennomføringen  
 Fokuser på lederrolle og gjennomføringsansvar 
 

Kilde:” Hvordan lykkes med interkommunalt samarbeid?”. FoU-rapport på KS sin 
hjemmeside.  

 
 
Fra innspillsrunden i formannskapene januar 2019 
 
Interkommunalt samarbeid settes på dagorden igjen, for å sikre en strategisk tilnærming til 
valg som må gjøres. 
 
Notatet med vedlegg ble lagt fram for formannskapene for å få innspill til temaet, og den 
videre behandlingen av saken. Det ble lagt til grunn at innspill fra formannskapene 
innarbeides i et felles saksframlegg for drøfting i felles formannskapsmøte i februar 2019. 
Samme dag vil hvert enkelt formannskap formelt behandle saken for å gi innstilling til sitt 
kommunestyre. Behandling i kommunestyrene blir da i mars-møtene i 2019. 
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Formannskapene sto fritt til å drøfte tema osv. Men det var i notatet formulert noen 
eksempler på problemstillinger formannskapene kunne drøfte og gi innspill på:   
 

Hva en tror om framtiden? 
 

 Klarer kommunen å oppnå ønsket utvikling alene? Er kommunen i stand til å løse 
lovpålagte oppgaver og håndtere utfordringene den står overfor - i dag og 20-30 år 
fram i tid? 
 

 Hva kan være en framtidig utvikling av interkommunalt samarbeid? Hvordan  
vurderes skissen til ny/fornyet strategi som rådmennene har lagt fram? Hva er bra, og 
hva kan bli bedre?  
 

 Framover vil digitalisering også være et stikkord. Hva kan det bety det for 
tjenesteyting og organisering av tjenestene?  
 

 Er de positive effektene ved interkommunalt samarbeid større enn de negative? 
 

 Er interkommunalt samarbeid nok? Bør kommunene gå inn i 
kommunereformprosessen igjen?  
 

---- 
 
 
Innspill fra formannskapet i Gausdal kommune i møte 15. januar 2019:  
 
«Det ble ikke fattet vedtak. Formannskapets medlemmer kom med innspill, som er 
oppsummert slik: 

 Til skisse til ny strategi: Visjonen sier kanskje for lite om hvor vi vil? Delmålene er 
veldig bra. De er tydelige og presise. 

 Begrepet likeverdighet bør inn i verdiene 
 Visjonen er kort og forståelig 
 Handlingsplanen må utvikles videre. Og hvert enkelt samarbeid må reguleres godt, 

både av hensyn til økonomi, tjenester og ansatte. 
 For interkommunalt samarbeid ligger det mye i skissens første avsnitt: begrep som 

kultur, tillit og vilje. Har vi det? Det må drøftes, og landes. 
 Viktig med felles møteplasser og fellesarenaer, - for å bygge en kultur. 
 Kommunereform og mulig ny prosess må vi snakke om, men det er for tidlig nå. 
 Vi må ta opp igjen kommunereformen. Hvorfor skal vi vente? Samarbeidsomfanget er 

stort, og vokser år for år. Vi må ta det tak i det store samarbeidet, og slå seg sammen. 
Gausdal er for liten for å løse framtidens oppgaver. Delutredningene fra sist prosess 
viser at det er flere fordeler enn ulemper. Det er andre mekanismer som driver 
sentralisering enn kommunereformen. 
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 Kommunereformprosessen stoppet for tidlig sist. Men det er for tidlig å ta det opp 
igjen nå. Mye viktigere å bruke tid på å diskutere i kommunene om hva som er veien 
videre, før «nabopraten» om kommunereform. 

 Det er mange aspekter ved kommunereformen. Erfaringen fra Sverige og Danmark er 
ikke bare gode. Der er det blitt mye sentralisering. Debatten må handle om tjenester, 
økonomi, prioriteringer og samfunnsutvikling. Ønsker ikke å ta opp igjen en 
kommunestrukturdebatt nå. Det er viktig med interkommunalt samarbeid, og det må 
jobbes for å få på plass en ny, tydelig strategi. Og deretter drøfte nye samarbeid, jfr. 
handlingsplanen og innspillene fra formannskapskonferansen. De 3 kommunene har 
ulik tilnærming. Denne prosessen vil kunne klargjøre veien videre for de 3 
kommunene og interkommunale samarbeid. Møteplasser er viktig. Vi må prate 
sammen. 

 Øyer har trukket seg fra utredninger (NAV og barnevern). Lillehammer er rause, men 
vi kan ikke forvente at Lillehammer fortsetter med det om de mindre kommunene 
stadig vekk ikke vil. Det blir også for ressurskrevende. 

 Hvor langt inn i kjernevirksomheten skal de interkommunale samarbeidene gå før vi 
ser at det er riktig å gå videre med andre løsninger – kommunereform.  

 Lokaldemokratiet må en jobbe for å utvikle uansett løsninger. 
 Vi må orke å diskutere utfordringer og muligheter internt i kommunen, og mellom 

kommunene. Vi må gå inn i kjernen av hva evt. problemer med interkommunalt 
samarbeid handler om. Og hva som er alternativene 

 Strategi for framtiden må landes, så kan en gå inn i aktuelle samarbeidsområder. Slik 
sett må strategien være forpliktende. 
 

Innspill fra formannskapet i Lillehammer kommune i møte 15. januar 2019:  
 

 Lillehammer kommune har samarbeidsrelasjoner både sørover og nordover, og vil ta 
dette i betraktning i videre utvikling av interkommunalt samarbeid 

 En forutsetning for ny strategi må være at interkommunalt samarbeid skal være 
formålstjenlig og gi gevinst 

 Hensynet til demokratisk styring og kontroll vil være viktige elementer i vurderingene 
 Hensiktsmessigheten av ulike samarbeidsformer, så som utstrakt bruk av IKS, må 

nøye vurderes og tas hensyn til i videre utvikling av interkommunale relasjoner 
 
Innspill fra formannskapet i Øyer kommune i møte 15. januar 2019:  
 
«Saken ble drøftet og følgende innspill til videre arbeid fremkom: 
 

 Felles formannskapsmøte avholdes i februar i tråd med forslaget, men saken fremmes 
ikke for kommunestyret for vedtak i mars, men senere på våren. 
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 Det er ønskelig å bruke lengre tid utover våren 2019 til arbeidet med partipolitiske 
drøftinger og innspill til ny/fornyet visjon og mål for interkommunalt samarbeid. 
Herunder 

a. prinsipper for styring av interkommunalt samarbeid 
b. dialog/samarbeidsarenaer på politisk nivå 
c. om det skal etableres politiske nemder og i tilfelle for hvilke samarbeid dette 

skal etableres 
d. prinsipper for saksbehandlingen (at det alltid skal legges frem flere alternative 

løsningsforslag til politisk behandling)  
e.  habilitet og interessekonflikter i interkommunale samarbeid 

 
Visjon/strategien for interkommunalt samarbeid må følges opp med en konkret 
handlingsdel.» 
 

---- 

Til drøfting i felles formannskapsmøte:  
 
I felles formannskapsmøte 12. februar oppfordres formannskapene til å drøfte punkt 1, og 
formulere innspill til punkt. 2 og 3. For eksempel:   

 Til punkt 2: Kan en se på forslag til hvordan det skal arbeides videre med 
handlingsplanen? Kan det for eksempel nedsettes en folkevalgt arbeidsgruppe på 
tvers av kommunene. Eller ønsker en at rådmennene – på bakgrunn av prosesser 
internt i hver kommune - kommer med et forslag til de folkevalgte organene innen 
juni 2019? Handlingsplanen kan gjelde fra 1. januar 2020.  

 Til punkt 3: Formelle møteplasser som kan utvikles, jfr. årshjulet for styring, utvikling 
og kontroll.  

 Andre tema som kan være aktuelle i innstillingens punkt 3. 
 
Saken blir deretter formelt behandlet i formannskap og kommunestyre i den enkelte 
kommune.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken.  

2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år 
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles 
formannskapskonferanse. Frist for utkast til første versjon av handlingsdelen er 1. juni 
2019.  

3. (Det henvises til saksutredningen, siste avsnitt: Til drøfting i felles 
formannskapsmøte). 

Ådne Bakke  
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 10/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
Punkt 2: 
Siste setning (Frist for utkast til første versjon av handlingsdelen er 1. juni 2019) strykes. 
 
Ordførerens forslag til endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 3: 
«Tre representanter fra hver kommune danner en tverrkommunal gruppe som rådmennene 
spiller sammen med for sin utredning. Den tverrkommunale gruppa bidrar til planlegging av 
neste felles formannskapskonferanse. Rådmennene skal utrede kost/nytte eventuelt 
demokratisk underskudd ved dagens ordninger, før vi eventuelt utvider til nye samarbeid». 
 
Ordførerens forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken.  

2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år 
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles 
formannskapskonferanse. 

3. Tre representanter fra hver kommune danner en tverrkommunal gruppe som 
rådmennene spiller sammen med for sin utredning. Den tverrkommunale gruppa 
bidrar til planlegging av neste felles formannskapskonferanse. Rådmennene skal 
utrede kost/nytte eventuelt demokratisk underskudd ved dagens ordninger, før vi 
eventuelt utvider til nye samarbeid. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 11/19 
 
Behandling: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
 
 
Vedtak: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
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INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/166     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
17/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
33/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
Innkjøpsreglement for Øyer kommune, datert 23.01.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 98/18 Innkjøpsstrategi Øyer kommune 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utarbeidet nytt innkjøpsreglement for Øyer kommune. Rådmannen har valgt 
dette fordi vi trenger en grundig gjennomgang av lovverk, samt at innkjøp blir foretatt etter 
felles retningslinjer for hele kommunen. Kommunen skal framstå etisk og det er nødvendig å 
kvalitetssikre lovverk og hvilke krav som ligger til en kommune med tanke på offentlig 
innkjøp.  
 
Saksutredning og vurdering: 
Reglementet bygger på den regionale innkjøpsstrategien vedtatt i sak 98/18. 
 
Reglementet er bygget opp for å synliggjøre lovkrav og hvilke regler og rutiner kommunen 
må følge ved offentlige innkjøp. Med innkjøp i dette reglementet er ment alt fra innkjøp av 
forbruksmateriale til innkjøp av konsulenttjenester i forbindelse med investeringsprosjekt. 
 
Reglementet er ment også som en støtte og en trygghet for de som daglig driver med inn-
kjøp, og ikke minst en veileder for de krav som stilles til en med innkjøpsmyndighet. 
 
Selv om Øyer kommune er med i et interkommunalt innkjøpssamarbeid med Lillehammer og 
Gausdal, må vi heve og spisse kompetansen i egen kommune og bruke en dedikert fagperson 
som innkjøpsansvarlig. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar innkjøpsreglement for Øyer kommune som framlagt. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 14/19 
 
Behandling: 
Formannskapet ber administrasjonen følge opp vedtak fra KST-sak 98/18 punkt 3, 
25.10.2018: 
Kommunestyret viser til strategien om å legge til rette for et lokalt og levedyktig næringsliv, 
og for at små og mellomstore bedrifter er konkurransedyktige innenfor de rammer 
anskaffelsesregelverket tillater. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar innkjøpsreglement for Øyer kommune som framlagt. 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 17/19 
 
Behandling: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
 
 
Vedtak: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
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RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/192     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
18/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
34/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til retningslinjer for forskottering av spillemidler, datert 04.02.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan Kultur og fritid 2016 – 2025 
Gjeldende handlingsprogram idrett og friluftsliv (27.11.2018), FSK-sak 113/18, møte 
04.12.2018. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen viser til «etterslepsproblematikken» når det gjelder innvilgelse av søknader om 
spillemidler. Når søknaden nærmer seg tildeling av spillemidler kan det være hensiktsmessig 
at kommunen bidrar til anleggsstart gjennom forskottering av spillemidler. 
 
For å bidra til forutsigbarhet og mest mulig lik behandling av lag/foreninger rår rådmannen 
kommunestyret til å vedta retningslinjer for forskottering av spillemidler. Forskotteringen 
foreslås gjennomført som et utlån, rådmannen vil se på muligheten for å opprette et eget 
fond til formålet. Rådmannen rår kommunestyret til å gi formannskapet fullmakt til å avgjøre 
søknader om lån til forskottering av spillemidler. 
 
Saksutredning: 
Generelt 
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov 
om pengespill mv av 28. august 1992 nr 103 med endringer av 15. desember 2017 og 1. juni 
2018. Kulturdepartementet og fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet 
fra Norsk Tipping – de midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet i kommunene. 
 
Kommunens oppgaver er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene 
som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets bestemmelser. 
Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene og søknadene prioriteres i følgende to 
kategorier. 
 
 Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering) 



  Sak 34/19 

 Side 41 av 87   

 Nærmiljøanlegg 
 
Forslaget til kommunal prioritering behandles politisk. 
 
Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, 
andelslag, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. 
Kommunen eller anleggseier må eie grunnen eller ha tinglyst leieavtale på minimum 30 år, 
for nærmiljøanlegg er kravet 20 år. For søknader om støtte av anlegg med store bygge- og 
driftskostnader (f.eks. svømmehaller, idrettshaller ol.) godtas som regel bare kommune eller 
fylkeskommune som eier. 
 
Tilskuddenes størrelse 
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme. 
Tilskuddet er begrenset oppad, varierende for type anlegg. For nærmiljøanlegg er satsene ½ 
av godkjent kostnad, med øvre grense på kr. 300 000 pr anleggsenhet. 
 
Kommunedelplan Kultur og fritid 2016 – 2025 og gjeldende handlingsprogram 
Kulturdepartementet stiller krav om at anlegg det søkes spillemidler til må være prioritert i 
handlingsprogrammet for å kunne tas i betraktning ved den årlige tildelingen. 
Handlingsprogrammet i kommunedelplan Kultur og fritid rulleres årlig, siste gang FSK-sak 
113/18, møte 04.12.2018. Samlet søknadssum i FSK-saken for ordinære anlegg er 11,5 mill kr 
fordelt på ni prosjekt. Søknadssum pr anlegg varierer fra kr 345.000 til kr 2.450.000. For 
nærmiljøanlegg er samlet søknadssum kr 543.000 fordelt på to anlegg.  
 
Tildeling av spillemidler 
Sitat fra Oppland fylkeskommunes hjemmeside:  
«I Oppland som ellers i landet er det et stort sprik mellom behovet for tilskudd og 
spillemidler tilgjengelig til anlegg og fysisk aktivitet. Denne mangelen på spillemidler blir 
gjerne kalt etterslepsproblematikken. Etterslepet innebærer at søkere må forvente å måtte 
søke flere år før søknad om spillemidler blir innvilget. På landsbasis er gjennomsnittlig 
ventetid for tilskudd til ordinære idrettsanlegg cirka tre til fire år. For nærmiljøanlegg er 
ventetiden ett til to år.» 
 
Det framgår videre av hjemmesida blant annet at det i 2018 ble fordelt i overkant av 60 
millioner kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Oppland. Tilskuddspotten fordeles 
prosentvis mellom de seks regionene i fylket basert på søknadssum. 
 
«Etterslepsproblematikken» - lokalt tiltak: Forskottering i form av utlån 
Etterslepet innebærer at søkere må forvente å søke flere år før søknad om spillemidler blir 
innvilget. Når søknaden nærmer seg tildeling av spillemidler kan det være hensiktsmessig at 
kommunen bidrar til anleggsstart gjennom forskottering av spillemidler. Dette har Øyer 
kommune gjort flere ganger de siste årene. 
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til etterslepsproblematikken og poenget med at kommunen bidrar til 
anleggsstart gjennom forskottering av spillemidler. Det er behov for å etablere retningslinjer 
for forskottering. Retningslinjene vil bidra til forutsigbarhet både for kommunen og aktuelle 
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lag/foreninger og vil representere et bidrag til likebehandling av søkerne. Forslag til 
retningslinjer følger som vedlegg til saken.  
 
Av forslaget til retningslinjer framgår forutsetningene for forskottering, f.eks. at 
spillemiddelsøknaden skal ha vært fornyet og nærmer seg tildeling av spillemidler (punkt 4).  
 
Forskotteringen foreslås gjennomført som et utlån til aktuelt lag/forening. Rådmannen vil se 
på muligheten for å opprette et eget fond for forskottering av spillemidler.  
 
Rådmannen foreslår at formannskapet gis fullmakt til å inngå utlånsavtaler med lag og 
foreninger som innfrir retningslinjene for forskottering av spillemidler. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for forskottering av spillemidler datert 04.02.2019. 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknader om lån til forskottering 

av spillemidler. 
3. Utlånene finansieres av et eget fond for forskottering av spillemidler. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 15/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for forskottering av spillemidler datert 04.02.2019. 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknader om lån til forskottering 

av spillemidler. 
3. Utlånene finansieres av et eget fond for forskottering av spillemidler. 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 18/19 
 
Behandling: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
 
 
Vedtak: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
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PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/209     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
14/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
35/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Norges Skiforbund datert 30.10.2018. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.  
 
Sammendrag: 
Norges Skiforbund (NSF) søker i denne saken Øyer kommune om kr 500 000 i støtte til et 
samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende arrangementer i 
Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Rådmannen er positiv til søknaden fra NSF og 
rår kommunestyret til å bevilge halvparten av omsøkt beløp, kr 250.000. Det er en 
forutsetning at alle øvelsene blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. Rådmannen rår 
kommunestyret til å presisere i vedtaket at Øyer kommunes tilskudd utbetales til søkeren - 
NSF. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:   
Norges Skiforbund (NSF) er av International Paralympic Committee (IPC) forespurt om å 
avholde et samlet VM for idrettene alpint, langrenn, skiskyting og snowboard. WPA (alpint), 
WPN (nordisk), WPS snowboard). I praksis speiler dette programmet for ski- og 
snowboarddelen fra Paralympics. Det vil være første gang en arrangerer et felles VM for 
disse vinteridrettene. Konkurranseperioden i VM vil strekke seg over 10 dager. I tillegg 
kommer det en rekke med testarrangementer (prøve VM) i forkant og verdenscup-finaler i 
etterkant av selve VM. Arrangementene i forkant (2019 og 2020) og i etterkant (2022 og 
2023) vil utgjøre ytterligere 30 konkurransedager. Samlet vil derfor et Para VM totalt dreie 
seg om 40 konkurransedager i perioden 2019 – 2023.  
 
Fakta: 
Selve VM arrangementet vil foregå i perioden 4. – 15. februar 2021. Estimert antall 
akkrediterte er 750 (totalt for utøvere, ledsagere og trenere). 
 
NSF har pekt på Lillehammer Skifestival AS (LS) som teknisk arrangør. NSF ser for seg å 
innrette arrangementet etter modell som ble fulgt for Ungdoms-OL, der lokale klubber utgjør 
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kjernen i arenastab for de ulike idrettene. Dog med en nedskalert versjon sammenlignet med 
Ungdoms-OL. Rekruttering av nye frivillige som også får trening i spesifikke forhold som 
gjelder et paramesterskap er en ønsket og nødvendig merverdi. For selve VM påregner man 
et frivilligbehov på ca. 400.  
 
NSF har i sin søknad til Øyer kommune pekt på en rekke grunner for at et første felles Para 
VM på snø bør arrangeres i Gudbrandsdalen: 
 

 Gi norsk paraidrett et sportslig løft 
 NSF ønsker å sette en god standard for gjennomføring av et samlet VM der 

anleggssituasjonen i Lillehammerregionen gir muligheten for et kompakt 
arrangement 

 I allianse med øvrige særforbund og Norges Idrettsforbund (NIF) er målet å sørge for 
et førsteklasses sportslig arrangement 

 Norsk idrett vil sammen med IPC styrke de nordiske skigrenene som en del av verdens 
parasport 

 Norsk idrett vil fremvise inkludering som en verdi som omsettes i praksis 
 Suksessen «Den norske idrettsmodellen» skal favne alle 
 God gjenbruk av anlegg 
 Utvikling av arrangørkompetanse for paraidretter 
 Bidra til økt interesse i norsk næringsliv.  

 
Vedr. organisering har NSF ved prosjektleder og arrangementsavdeling nedsatt en 
arbeidsgruppe bestående av representanter fra nasjonale særforbund, Lillehammer 
Skifestival AS og IPC. Dette vil utgjøre kjernen i Local Organising Committee (LOC). En vil også 
søke å innlede et samarbeid med Hafjell-Kvitfjell Alpin AS, som er det lokale arrangements-
selskapet for alpine grener.  
 
NSF ser for seg at de aktuelle særforbund og NIF ved Generalsekretæren vil utgjøre 
hovedkomiteen. Leder av LOC skal ha møterett i hovedkomiteen.  
 
NSF skriver i sin søknad at det er viktig å gi utøverne den rammen de fortjener for sitt 
arrangement. Det ligger en forventning om et kulturprogram og sidearrangementer som 
underholder og belyser aktuelle temaer.  
 
NSF har hatt en positiv dialog med Norsk Rikskringkasting (NRK) om mulig sendeskjema gitt 
at NRK fortsatt vil være rettighetshaver for disse sendingene.  
 
NSF og LS har utarbeidet et budsjett som ligger til grunn for videre arbeid. Kostnadssiden i 
budsjettet viser en ramme på 22,7 millioner kroner. Kulturdepartementet (KUD) har allerede 
gitt tilsagn om NOK 15 millioner. Resterende NOK 7,7 millioner håper NSF skal dekkes 
gjennom IPC, sponsorer, særforbund, Oppland fylkeskommune, Øyer og Lillehammer 
kommuner.  
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Vurdering: 
Et para VM i 2021 vil være et stort og viktig arrangement for Lillehammer-regionen. Skal en 
for første gang samle så mange av grenene til et felles VM, kan rådmannen vanskelig tenke 
seg et område som er bedre egnet enn Lillehammer-regionen.  Av positive grunner til å 
arrangere et Para-VM vil rådmannen trekke frem:  

 Løft for paraidrettene 
 Inkludering i idretten 
 Rekruttering og utvikling av frivillige 
 Tilstrømming av gjester i regionen 
 Bruken av lokalt selskap som teknisk arrangør 
 Viktigheten av et Para-VM i forhold til OL/PL. 

 
Løft for paraidrettene: 
Lillehammer har over flere år blitt et senter for toppidrettssatsing sommer som vinter. Dette 
er positivt både i forhold til omdømme og i forhold til å rekruttere flere til idretten. I 
lokalidretten har det blitt gjort mye positivt arbeid knyttet til å rekruttere og tilrettelegge for 
paraidrett, og et slikt arrangement vil kunne forsterke alt det gode arbeidet som allerede 
gjøres i klubbene. At regionen skal ha et VM et par år frem i tid vil gjøre at Lillehammer-
regionen blir et attraktivt område å bo og trene i også for parautøvere. 
 
Inkludering i idretten: 
Lillehammer-regionen skal være Europas ledende vintersportsdestinasjon. Et Para-VM og en 
satsing på paraidrettene vil bidra til å komplettere ytterligere regionens arbeid for å oppfylle 
denne visjonen. Det å inkludere nye idretter og idrettsutøvere vil styrke regionen, samtidig 
som en bidrar på et viktig samfunnsområde. At idretten går foran og viser inkludering og 
muligheter i praksis vil kunne være med å sette en standard også for andre områder i 
samfunnet.  
 
Rekruttering og utvikling av frivillige: 
I Lillehammer regionen er det mange frivillige. Ungdoms-OL bidro med flere nye og unge 
frivillige. At regionen gjennom et felles VM for paraidretter igjen får et større arrangement vil 
kunne bidra til å beholde en del av de frivillige som regionen allerede har. I tillegg til at det 
kan rekruttere nye frivillige. At det er et Para-VM vil også gi regionen frivillige med 
spisskompetanse knyttet til flere grener enn hva som er tilfellet i dag.  
 
Tilstrømming av gjester til regionen: 
I vår region er reiselivet en særdeles viktig aktør. Større arrangementer er viktig for reiselivet. 
40 konkurransedager over flere år vil kunne være en viktig bidragsyter inn mot reiseliv og 
overnattingsbedrifter.  
 
Bruk av lokalt selskap som teknisk arrangør: 
I søknaden peker NSF på Lillehammer Skifestival AS som teknisk arrangør av Para-VM. NSF er 
imidlertid som medeier av selskapet klar over det omstruktureringsarbeidet som pågår og er 
innforstått med at arrangementsporteføljen kan bli lagt til et annet selskap. NSF har 
bekreftet at det i så fall er naturlig at dette selskapet også blir teknisk arrangør av Para-VM. 
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Viktigheten av para VM i forhold til OL/PL: 
Kommunestyret i Lillehammer initierte i april 2018 oppstart av en arbeidsgruppe som skal 
utrede muligheten for et fremtidig OL/PL i Lillehammer-regionen. 2030 ble satt som et 
tentativt mål for arbeidet. Det er rådmannens vurdering at Lillehammer-regionen vil styrke 
sitt kandidatur gjennom å avholde VM og VC i paraidretter. Regionen vil opparbeide seg unik 
arrangementskompetanse knyttet til paraidretter, samtidig som en får spesialtrente frivillige 
også på dette området.     
 
Økonomi 
NSF har vedlagt et budsjett for arrangementet som er utarbeidet i samarbeid med 
Lillehammer Skifestival. Før en kontrakt signeres må budsjettet bli gjenstand for en grundig 
gjennomgang. Trolig er det ikke god nok inntektsdekning på det budsjettet som foreligger. 
Slik rådmannen ser det er det ikke aktuelt for Øyer kommune å bidra utover innstillingen om 
å bevilge kr 250 000. Ytterligere inndekning må NSF skaffe til veie. 
 
Under behandlingen av tilsvarende sak i Lillehammer formannskap ble det lagt inn en 
forventning om at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til rette for grønne 
valg i arrangementet. Rådmannen rår kommunestyret til å legge inn tilsvarende forventning.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen innstiller på at Øyer kommune støtter NSF med kr 250 000 som tilskudd til et 
samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende arrangementer i 
Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2022. Pengene bevilges under forutsetning av at et 
lokalt selskap blir ansvarlig for hele arrangementet og at det i sin helhet skal foregå i 
Lillehammer og Øyer. Det presiseres at Øyer kommunes tilskudd utbetales til søker – NSF. 
 
Midlene – kr 250.000 – dekkes ved bruk av disposisjonsfond – Idrettsarrangement. Saldoen 
på fondet er pr 01.02.2019 kr 1.188.000. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret bevilger kr 250.000 som tilskudd til Norges Skiforbund til gjennomføring 

av et samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende 
arrangementer i Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Det presiseres at tilskuddet 
skal utbetales til søker – NSF. 

2. Det er en forutsetning at et lokalt selskap står som hovedarrangør av alle konkurransene 
og at alle øvelser blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. 

3. Kommunestyret forventer at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til 
rette for grønne valg i arrangementet.  

4. Bevilgningen dekkes ved overføring fra disposisjonsfond – Idrettsarrangement.  
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 16/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret bevilger kr 250.000 som tilskudd til Norges Skiforbund til gjennomføring 

av et samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende 
arrangementer i Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Det presiseres at tilskuddet 
skal utbetales til søker – NSF. 

2. Det er en forutsetning at et lokalt selskap står som hovedarrangør av alle konkurransene 
og at alle øvelser blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. 

3. Kommunestyret forventer at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til 
rette for grønne valg i arrangementet.  

4. Bevilgningen dekkes ved overføring fra disposisjonsfond – Idrettsarrangement.  
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 14/19 
 
Behandling: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
 
 
Vedtak: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
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ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/390     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/19 Formannskapet 12.03.2019 
 
36/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
Prosjektplan 
Finansieringsmodell 
Budsjett 2019 
Budsjett 2020 
Tjenesteavtale mellom Lillehammer og samarbeidskommunene 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/act-og-fact-team 
2 https://www.rus-ost.no/rusbehandling-og-tjenesteutvikling/brukerplan 
3 https://www.napha.no/content/22416/Nyttig-handbok-om-hvordan-ACT--og-FACT-team-
kan-etableres 
4 https://www.napha.no/multimedia/7931/ACT-FACT-i-rurale-strok 

 
Sammendrag: 
I denne saken legges det frem forslag om etablering av interkommunalt FACT-team for en 
prosjektperiode på 3 år. Formålet er å sikre personer med alvorlig psykisk lidelse- og/eller 
rusproblematikk helhetlig behandling. En forutsetning for å få tilskudd, er at FACT-team 
etableres i et forpliktende faglig og økonomisk samarbeid mellom kommuner/bydeler og 
spesialisthelsetjenesten. Dette gjør at teamene kan gi et helhetlig behandlingstilbud til 
målgruppen med både spesialisert helsehjelp og kommunale tjenester samtidig (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2015).  
 
Rådmannen anbefaler at FACT-team opprettes i et forpliktende samarbeid med aktuelle 
kommuner, DPS Lillehammer og NAV. Saken vil også bli behandlet i kommunene 
Lillehammer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Fylkesmannen i Oppland innvilget tilskudd til gjennomføring av et interkommunalt 
forprosjekt med mål om å utrede muligheten for etablering av et FACT-team.  
Forprosjektet ble igangsatt av Lillehammer kommune, TO Psykisk helse- og rusomsorg i 
samarbeid med kommunene Øyer, Gausdal og Ringebu i oktober 2017. Forprosjektet har 
hatt en prosjektleder gjennom hele prosjektperioden. Styret i Helseregion Sør-Gudbrandsdal 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/act-og-fact-team
https://www.rus-ost.no/rusbehandling-og-tjenesteutvikling/brukerplan
https://www.napha.no/content/22416/Nyttig-handbok-om-hvordan-ACT--og-FACT-team-kan-etableres
https://www.napha.no/content/22416/Nyttig-handbok-om-hvordan-ACT--og-FACT-team-kan-etableres
https://www.napha.no/multimedia/7931/ACT-FACT-i-rurale-strok


  Sak 36/19 

 Side 49 av 87   

ble orientert om prosjektet og godkjente styringsdokumenter 31.01.18. Kommunene Sør- og 
Nord-Fron ble inkludert i prosjektet februar 2018. 
 
Forprosjektet har vært organisert med en styringsgruppe bestående av kommunalsjefer fra 
hver kommune, avdelingssjef DPS Lillehammer, leder for interkommunalt Fagteam Psykisk 
helse og rusarbeid, NAV-leder Midt-Gudbrandsdalen, hovedtillitsvalgt FO og 
brukerrepresentant. Det har vært en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra hver 
kommune, DPS og kommunepsykolog fra Lillehammer. Forprosjektet har vært fullfinansiert 
av tilskuddsmidler fra fylkesmannen. 
 
Fakta: 
FACT-modellen 
FACT (Flexible Assertive Community Treatment) bygger i stor grad på ACT-modellen.  ACT 
(Assertive Community Treatment) har sin opprinnelse i USA og er en godt dokumentert 
modell, også i Norge. ACT-team tilbyr oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til 
mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Den nasjonale satsningen på FACT, støtter seg til 
forskning på ACT modellen.1 Det er foreløpig lite forskning på FACT i Norge. Det er 
følgeforskning på flere av de teamene som er etablert de siste årene og de første resultatene 
vil foreligge i 2019/2020.  
 
Et FACT team skal gi behandling og oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse 
og/eller ruslidelse i et opptaksområde. Modellen bygger på ACT, men skal favne en større 
andel av brukergruppen. Målgruppen er personer som i liten grad greier å nyttiggjøre seg av 
ordinær oppfølging og behandling. Et FACT team jobber ambulant i pasientens hjem og 
nærmiljø, er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og består av 
helsepersonell fra primær og spesialisthelsetjeneste. Teamet skal gi alle typer tjenester som 
brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett 
individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig.  
 
Nasjonal satsning  
Det er et uttalt politisk mål at mennesker med behov for sammensatte tjenester fra både 
kommune/bydel og spesialisthelsetjeneste skal få et likeverdig, helhetlig og integrert tilbud, 
uavhengig av kommunestørrelse, befolkningstetthet og reiseavstander.  
 
De norske helsemyndighetene har fra 2009 stimulert til utprøving av ACT- og FACT-team. 
Bakgrunnen for dette er at tilsynsrapporter i flere kommuner og kartlegging i BrukerPlan 
viser at tjenestetilbudet til personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer er 
fragmentert og lite samordnet. BrukerPlan2 er et kartleggingsverktøy for kommuner som gir 
et bilde av omfang og karakter av rusmiddelmisbruk i sin kommune.   
 
De første ACT- og FACT-teamene som ble etablert i Norge, var i mer sentrale strøk av landet. 
Det er et ønske fra helsemyndighetene om å prøve ut FACT-modellen også i spredtbygde 
strøk for å nå flere brukere. Ut fra utredninger gjort av Nasjonal Kompetansetjeneste ROP 
som har utredet potensialet for ACT- og FACT i Norge og viser til at det kan opprettes FACT-
team i tilknytning til DPS-enheter med et befolkningsgrunnlag på 15 000 eller mer. Det vil si 
at i de fleste regioner vil slike team kunne etableres som et forpliktende samarbeid og 
samhandling mellom en DPS-enhet og en eller flere kommuner. 
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Pr. august 2018 var det registrert 8 ACT-team og ca. 38 FACT-team i Norge. 16 FACT-team er 
under etablering og alle kommuner i Hedmark og Oppland er i forprosjekt med mål om 
etablering av team. FACT Gjøvik har vært i drift siden mars 2018 (Tall fra Nasjonal 
Kompetansetjeneste ROP).   
 
Krav om forpliktende samarbeid  
En forutsetning for å få tilskudd til etablering av ACT- og FACT i Norge, er at teamene skal 
etableres som et forpliktende samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Det 
skal være et faglig og økonomisk samarbeid som sikrer at teamene leverer tjenester fra 
kommune og spesialisthelsetjeneste samtidig3.   
 
Hovedmål   
• Tjenester skal tilpasses målgruppens behov  
• Forpliktende samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste 
• Sikre koordinert og helhetlig behandling for målgruppen 
• Sikre kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet 
• Redusere innleggelser og liggedøgn i psykisk helsevern 
• Bedring av livskvalitet og daglig fungering for målgruppen 
• Redusere problemfylt bruk av rusmidler blant målgruppen 
• Sikre at brukermedvirkning blir en del av fagperspektivet 
• Bedre oppfølging av pårørende  
 
Evaluering av ACT i Norge viser at ACT-team lykkes i å rekruttere målgruppen, brukerne har 
oppnådd bedring på ulike livsområder, færre oppholdsdøgn i psykisk helsevern og færre 
innleggelser på tvang. Brukere og pårørende rapporterer høy tilfredshet med både omfanget 
av og innholdet i hjelpen som blir gitt.  
 
Målgruppe: 
«Personer med alvorlig funksjonssvikt som følge av symptomer på alvorlig psykisk lidelse 
og/eller rusproblematikk, hvor eksisterende hjelpetiltak ikke har blitt benyttet eller vurderes 
som utilstrekkelig».  
 
Dagens situasjon i kommunene  
Resultatet av kartlegging i BrukerPlan i kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, 
Sør-Fron og Nord-Fron viser at kommunene har utfordringer med å løse sine oppgaver opp 
mot denne målgruppen. BrukerPlan viser at de 6 deltakende kommunene til sammen har 
omtrent 300 tjenestemottakere som har en svært lav fungering innenfor 8 levekårsområder 
(bolig, arbeid/aktivitet, økonomi, fysisk helse, psykisk helse, rusmiddelbruk, sosial fungering 
og nettverk). Fungering innenfor levekårsområdene er nedsatt pga. utfordringer knyttet til 
alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. Forprosjektet har kartlagt at omtrent 112 
personer er i målgruppen for FACT- team slik situasjonen er i dag. Det antas at behovet er 
større enn hva kartleggingen viste.  
 
Forprosjektets anbefalinger 
Det er i forprosjektet konkludert med at det er grunnlag for å etablere FACT-team ut ifra 
befolkningsgrunnlag, geografi og resultater i BrukerPlan.  
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Arbeidsgruppens anbefalinger tar utgangspunkt i FACT-modellen (FACT-håndboka), 
evaluering av ACT-team i Norge, erfaringer fra etablerte FACT-team og etableringshåndboken 
for ACT- og FACT, nasjonale anbefalinger og lokale hensyn 
Det anbefales opprettelse av et interkommunalt FACT-team som et forpliktende samarbeid 
mellom kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, NAV og 
DPS Lillehammer. FACT-team skal opprettes i henhold til FACT-modellen, nasjonale 
anbefalinger og en forpliktende samarbeids – og driftsavtale mellom partene.  
 
Dimensjonering og kompetanse  
Det anbefales et FACT-team med 7,75 årsverk fordelt på 10 fagpersoner ved oppstart av 
team. Dette teamet vil ha en kapasitet på inntil 50 pasienter, men en kan ikke forvente at 
teamet kommer opp i dette antallet første driftsår. Dette vil være et redusert team som på 
sikt trolig må utvides med 4-5 årsverk for å dekke behovet i opptaksområdet som er anslått 
til omtrent 115 personer. FACT-team med store reiseavstander erfarer at hver behandler kan 
følge opp 10-15 brukere. Dette avhenger av oppfølgingsbehov, kompleksiteten i sakene og 
reiseavstand.  Kompetansen i teamet skal følge kravene i modellen og nasjonale 
anbefalinger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finansiering   
Det er utarbeidet et budsjett for etablering av et interkommunalt FACT-team. Det er noen 
usikre faktorer i budsjettet som husleie og IKT utgifter. 
 
Styringsgruppen har besluttet følgende finansierings-modell:                                             
Inntekter og utgifter fordeles likt mellom kommunene og DPS. Mellom kommunene fordeles 
50% etter befolkningstall og 50% flatt for kalenderårene 2019 og 2020. Fra kalenderåret 2021 

Årsverk  Kompetanse  

1 Teamleder 
0,25 Psykiater  
1 Psykolog 
0,5 Brukerspesialist  
0,5 Merkantil  
0,5 Arbeidsspesialist  
4 
 
 

Case manager/ behandlere  
 
4: Sykepleier/vernepleier/sosionom 
med videreutdanning/ bred erfaring 
innen psykisk helse/ rus  
 
Minst en russpesialist (3 årig 
høgskole+viderutd. Rus)  
 

8 
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skal fordelingen mellom kommunene følge befolkningstall og aktiviteten teamet har i hver 
kommune. Underskudd eller overskudd i FACT-team fordeles etter samme fordelingsnøkkel 
som utgifter/inntekter.   
 
NAV bidrar med 50 % stillingsressurs arbeidsspesialist inn i FACT-team og bærer 
arbeidsgiveransvar og lønnskostnaden.  
 
Fylkesmannen har innvilget kr. 3 000 000 i tilskudd til etablering første år og kr. 200 000 til 
deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram for ACT- og FACT-team. Det gis tilskudd i inntil 4 år 
til nye prosjekter, med gradvis nedtrapping og økt grad av egenfinansiering. Det gis kun 
tilskudd inntil 10 100% stillingsressurs pr. ACT- eller FACT-team, maksimalt kr. 3 000 000 i 
tilskudd pr. team. Som et ledd i implementering i ordinær drift, reduseres midlene som 
beskrevet under: 
 

År 1: Kr. 300 000 pr. stilling                                                                                                                   
År 2: Kr. 300 000 pr. stilling                                                                                                           
År 3: Kr. 250 000 pr. stilling                                                                                                                             
År 4: Kr. 200 000 pr. stilling   
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Organisering og eierskap  
Forprosjektet anbefaler opprettelse av et styringsråd for prosjektet med ansvar for 
etablering, utarbeidelse av fremdriftsplan, budsjett, regnskap og oppfølging av 
samarbeidsavtalen. Videre anbefales opprettelse av et driftsråd for oppfølging av den daglige 
driften. Styringsgruppen har besluttet at et interkommunalt FACT- team skal forankres 
administrativt i DPS Lillehammer. Det anbefales delt arbeidsgiveransvar mellom DPS og 
kommune, hvor Lillehammer kommune foreslås som vertskommune. I praksis betyr det at 
50% av teamet er ansatt i DPS og 50% er ansatt i kommunen.  
 
Erfaringer fra ACT- og FACT team viser at samarbeidet mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommune styrkes ved å jobbe sammen i team. Forprosjektet har vært opptatt av at arbeidet 
med denne målgruppen skal tilføres noe nytt. Et FACT-team bestående av ansatte fra 
kommune og DPS, vil få mulighet til å prøve ut en helt ny måte å samhandle på. 
Organiseringen sikrer også at arbeidet i FACT teamet er forankret både i Helse- og 
omsorgstjenesteloven og Spesialisthelsetjenesteloven. 
 
Kommunene inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Lillehammer som 
vertskommune for felles FACT-team. Det skal etableres hensiktsmessige rutiner for 
informasjonsutveksling, journalføring og samarbeid med øvrig hjelpeapparat. 
 
Lokalisering 
Styringsgruppen har besluttet at FACT-team ikke skal være lokalisert i tilknytning til dagens 
DPS eller kommunale tjenester innenfor feltet. Det er tro på at en nøytral arena kan bidra til 
å skape fellesskap og teamfølelse. Det anbefales å leie et lokale som imøtekommer kravene i 
FACT-modellen og legger til rette for å ha samtaler med brukere og pårørende i lokalet.  
 
Det anbefales at FACT-team inngår samarbeid med lokale tjenester i kommunene for å kunne 
benytte møterom og samtalerom ved behov. Arbeidsgruppen mener dette kan bidra til 
nærhet til kommunene.  
    
Samarbeid og nærhet til ordinære tjenester                                                                                                          
Det må avklares samarbeidsrutiner med øvrig tjenesteapparat i kommune og 
spesialisthelsetjeneste. Arbeidsgruppen er svært opptatt av nærhet til de ordinære 
tjenestene ute i kommunen, brukere og lokalsamfunnet. Samarbeid med ordinære tjenester i 
kommunen vil være svært viktig.  
 
Følgeforskning 
FACT-teamets virksomhet skal evalueres. Alle FACT-team som etableres i Norge får tilbud om 
følgeforskning og måling av modelltrofasthet (hvor godt teamet følger modellen) i regi av 
Nasjonal Kompetansetjeneste ROP. 
 
Vurdering: 
Målet med satsningen på ACT- og FACT, er at mennesker med behov for sammensatte 
tjenester fra både kommune og spesialisthelsetjeneste skal få et likeverdig, helhetlig og 
integrert tilbud, uavhengig av kommunestørrelse, befolkningstetthet og reiseavstander. 
Målet er at alle i opptaksområdet skal sikres lik behandling og det er derfor utredet 
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muligheten for et interkommunalt team. Etablering av FACT-team er en ny og mer 
hensiktsmessig måte å organisere eksisterende tjenester på4.  
 
Resultater fra BrukerPlan for Lillehammer kommune viser at personer i målgruppen har et 
lavt funksjonsnivå, til tross for at de mottar flere tjenester (nav, rus- og psykisk helsetjeneste, 
spesialisthelsetjeneste, hjemmesykepleie, fastlege). Målet er at FACT-team skal gi et 
helhetlig tilbud til de brukerne som ikke nyttiggjør seg hjelpetiltak i kommunene og DPS 
Lillehammer i dag.  
 
Satsingen på FACT-team utfordrer kommunene og spesialisthelsetjenesten på å tenke nytt 
når det gjelder tjenester til denne målgruppen. I FACT-modellen er recoveryorientert praksis, 
brukermedvirkning og fokus på arbeid sentralt. Dette gir mulighet til å tilegne seg ny 
kompetanse og utfordrer også øvrige tjenester i kommunen til å tenke nytt i møte med 
personer i målgruppen. For å lykkes med implementering av FACT-team, vil det kreve et tett 
samarbeid mellom de deltakende kommunene og teamet.  
 
FACT-team skal minst en gang pr. år kartlegge brukerens psykiske og sosiale fungering i 
tillegg til et standardisert måleinstrument for hjelpebehov og et for livskvalitet. Teamet skal 
også sikres måling av modelltrofasthet i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste ROP. 
Evaluering og resultat vil ligge til grunn når det etter en 3-års prosjektperiode skal vurderes 
overgang til fast drift. Teamet vil tidligst være i drift fra november 2019 og det vil foretas en 
prosjektevaluering i 2022 for vurdering av fast drift.  
 
Økonomi 
Det er innvilget tilskudd fra Fylkesmannen for første driftsår og det forutsettes tilskudd for 
hele prosjektperioden. Det er noen usikkerheter knyttet til inntekter i forbindelse med 
refusjon på behandling og etableringskostnader. Teamet vil tidligst være i full drift mot 
slutten av 2019. Vedlagt budsjett for 2019 er inklusive etableringskostnader og budsjett for 
2020 er eksklusive etableringskostnader. 
 
Forpliktende avtaler og planlegging  
Det er forhold og problemstillinger som må avklares frem mot etablering av FACT-team.   
Den forpliktende samarbeids- og driftsavtalen skal regulere finansiering, kostnadsfordeling, 
ansvar, myndighet og organisering. Avtalen skal basere seg på kravene i FACT-modellen og 
anbefalingene i forprosjektet slik det er redegjort for i denne saken.  
 
Kommunene inngår en tjenesteavtale som avklarer administrering av FACT-team og 
samarbeidet mellom kommunene.  
 
Fylkesmannen og nasjonalt Kompetansesenter ROP arrangerer samlinger for alle forprosjekt i 
innlandet. Dette for å sikre oppdatering på nasjonale føringer og anbefalinger. Det jobbes 
kontinuerlig fra Nasjonal kompetansetjeneste ROP med spørsmål som oppstår i 
forprosjektene i forbindelse med etablering.   
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Rådmannens forslag til innstilling: 
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.  

3. Det etableres en forpliktende samarbeids- og driftsavtale mellom deltakende kommuner, 
spesialisthelsetjenesten og NAV. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå 
samarbeids- og driftsavtalen. 

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

 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.03.2019 sak 20/19 
 
Behandling: 
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. 
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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. 
 
Formannskapets innstilling: 
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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MÅL, PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLINGEN 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/426     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/19 Formannskapet 12.03.2019 
 
37/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
Mål, prinsipper og retningslinjer for saksbehandlingen, datert 05.03.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 74/06, møte 30.11.2006: Mål, prinsipper og retningslinjer for saksbehandlingen.  
 
Sammendrag: 
Rådmannen har foretatt en gjennomgang av dokumentet «Mål, prinsipper og retningslinjer 
for saksbehandlingen» fra november 2006. Kommunestyret bes om å ta oppdatert 
dokument, datert 05.03.2019 - Mål, prinsipper og retningslinjer for saksbehandlingen - til 
etterretning. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 74/06, møte 30.11.2006, dokumentet «Mål, prinsipper og 
retningslinjer for saksbehandlingen». Det dokumentet som legges fram for kommunestyret i 
denne saken erstatter 2006-dokumentet og eventuelle andre vedtak som omhandler temaet. 
Mindre endringer og/eller tilpasninger av dokumentet håndheves av rådmannen, mens 
større prinsipielle endringer blir lagt fram for kommunestyret.  
 
I henhold til ny kommunelov § 5-3, 3. ledd kan kommunestyret «delegere myndighet til å 
treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor 
rammene av denne loven eller annen lov». Reglene i dette reglementet gjelder uavhengig av 
politisk organisering og omfang av delegering av vedtaksmyndighet og innstillingsrett. 
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til vedlegget og foreslår at kommunestyret tar dokument datert 
05.03.2019 - Mål, prinsipper og retningslinjer for saksbehandlingen – til etterretning.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar vedlagte dokument «Mål, prinsipper og retningslinjer for 
saksbehandlingen», datert 05.03.2019, til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.03.2019 sak 21/19 
 
Behandling: 
Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse til saken i møte 11.03.19: 
Rådet mener det er viktig med felles mål og prinsipper for saksbehandlingen og støtter 
spesielt fokuset på klart språk i saksbehandlingen. «Vær klar- plakaten» bør stå sentralt hos 
alle som er saksbehandlere slik at det som presenteres blir lett å forstå for alle. Jfr. «Vær klar- 
plakaten» 

 Klart språk fremmer demokratiet og rettssikkerheten  
 Klart språk sparer tid og penger 
 Klart språk skaper tillitt    

 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt med følgende endringer: 

 Klart språk skal benyttes. Det er mottakeren som skal forstå. 
 Side 5 Punkt 6 – ordet relevant strykes. Setningen erstattes av:  

Skal synligjøre alternative løsningsforslag der disse finnes.  
 Alle forkortelser forklares slik som ESA, KL, PBL.  
 I kurante saker skal saksfremlegget i hovedsak ikke overstige 2-3 A4 sider.  

Sammendraget er viktig for politikernes muligheter til å skaffe seg overblikk og sette 
seg inn i saken.   

 Det innarbeides et punkt om Habilitet.  
En saksbehandler må selv ta spørsmålet  om sin habilitet opp med sin overordna.  

 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar vedlagte dokument «Mål, prinsipper og retningslinjer for 
saksbehandlingen», datert 05.03.2019, til etterretning med følgende endringer: 

 Klart språk skal benyttes. Det er mottakeren som skal forstå. 
 Side 5 Punkt 6 – ordet relevant strykes. Setningen erstattes av :  

Skal synligjøre alternative løsningsforslag der disse finnes.  
 Alle forkortelser forklares slik som ESA, KL, PBL.  
 I kurante saker skal saksfremlegget i hovedsak ikke overstige 2-3 A4 sider.  

Sammendraget er viktig for politikernes muligheter til å skaffe seg overblikk og sette 
seg inn i saken.   

 Det innarbeides et punkt om Habilitet.  
En saksbehandler må selv ta spørsmålet  om sin habilitet opp med sin overordna.  
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SALG AV AREALER PÅ TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE 
 
 
Saksbehandler:  Therese Corneliussen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/301     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/19 Formannskapet 12.03.2019 
 
38/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
 FSK-sak 60/17 – Salg av kommunal grunn – Strømshuguvegen 24 med tilleggsareal 
 Situasjonskart datert 27.02.2019 
 Søknad fra Hafjell Rampa AS om kjøp av areal mottatt 31.01.2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Reguleringsbestemmelser datert 27.01.2010 
 FSK-sak 73/10 – Tingberg industriområde – fastsetting av tomtepris 
 KST-sak 146/11 – Tingberg industriområde – sluttregnskap etappe 1 
 KST-sak 121/16 – Salg av ubebygd grunn – Tilleggsareal Glør – ny tomt Hafjell maskin 

og Leve hytter 
 FSK-sak 72/18 – Tilleggsbevilgning for bygging av infrastruktur på Tingberg 

industriområde. 
 
Sammendrag: 
Hafjell Rampa AS ønsker å kjøpe resterende arealer som Øyer kommune har på Tingberg 
industriområde for å etablere lagervirksomhet tilknyttet virksomheten til kjøpers 
samarbeidspartnere, som er i vekst. Eventuelt salg må vurderes opp mot Øyer kommunes 
egeninteresse av arealet til fremtidig driftsstasjon. Rådmannen tilrår salg av arealet til Hafjell 
Rampa AS. 
 
Saksutredning: 
Søknad fra Hafjell Rampa AS om tomtekjøp på Tingberg Industriområde.  

Kommunen mottok den 31.januar 2019 søknad fra Hafjell Rampa AS om å få kjøpt  
ca 11 mål av resterende areal på Tingberg industriområde. Hafjell Rampa AS som eier og leier 
ut kontorlokaler i Øyer sentrum, har tilknytning til flere entreprenørvirksomheter. 
Anskaffelsen er begrunnet med en tilrettelegging for å få FH – entreprenør lokalisert til Øyer. 
Arealet på Tingberg industriområde oppfattes av søkeren som en fremtidsrettet tomt for det 
behov FH- entreprenør har. Den tiltenkte virksomheten på tomten samarbeider tett med 
andre virksomheter som har lagerfunksjoner på området i dag. FH- entreprenør sysselsetter 
om lag 400 personer i dag og har en omsetning på 345 mill.kr (2017) og den er økende. 
Arealet skal ifølge søknaden bygges ut umiddelbart med lagerhall og tas i bruk i henhold til 
gjeldende regulering av området. I utgangspunktet vil Hafjell Rampa AS kjøpe hele arealet 
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inkl. vegen ned til området. Rådmannen ser på dette som lite ønskelig fra kommunes side, og 
har kommet frem til at vegen med tilhørende skråning forblir kommunens eiendom, men at 
eierne får bruksrett til og vedlikeholdsplikt for veien. 

Tingberg Industriområde, historikk og vilkår. 

Industriområdet slik vi kjenner det i dag ble etablert med kjøp av områder etter vedtak i KST-
Sak 47/09. 
 
I FSK-sak 73/10 ble pris satt til kroner 25 per kvm tomtegrunn og kroner 69 per kvm i refusjon 
for opparbeidelse av tomt / teknisk infrastruktur. Dette gjaldt for det området som ble 
definert som byggetrinn 1. Rådmannen fikk også fullmakt til å indeksregulere denne. Det ble 
ikke satt noen pris for areal i byggetrinn 2, der tomten som rådmannen nå anbefaler for salg 
ligger. Senere salg er skjedd til den opprinnelige fastsatte pris. 

I FSK-sak 72/18 om tilleggsbevilgning for bygging av infrastruktur på Tingberg 
industriområde, ble det gitt en økonomisk redegjørelse. Denne viser at kommunens netto 
innsats i utvikling av området, etter eventuelt salg av restarealet til indeksregulert pris, vil 
være på ca 1,2 mill.kr. Da er tilleggsbevilgningen til klargjøring av tomtegrunnen medregnet. 

Arealet har vært vurdert som mulig lokalisering for ny driftsstasjon for Vann og avløp, se FSK-
sak 60/17. Dette kom opp da Handelsbygg AS ønsket å kjøpe Strømshuguvegen 24 hvor 
driftsstasjonen ligger i dag. Prisen for Strømshuguvegen 24 på 6 mill.kr ble for dyrt for 
Handelsbygg AS, og saken ble sendt tilbake for videre utredning, sett i sammenheng med 
pågående utredning som involverer Tretten renseanlegg. 

En eventuell ny driftsstasjon og lokalisering av den er uavklart pr. i dag. I tillegg til nåværende 
plassering for driftsstasjon kan det være et aktuelt område mellom E6 og Kongsvegen på 
Tingberg. Dette området er avtalt overdratt i forbindelse med E6 utbyggingen fra Statens 
vegvesen til Øyer kommune. Overdragelsen er ennå ikke formelt gjennomført. 

 
Vurdering: 
Formålet med kjøpet er innenfor reguleringsbestemmelsene for området. Bakenforliggende 
for kommunens innsats i utvikling av Tingberg industriområde, er tilrettelegging for økt 
næringslivsaktivitet i kommunen. Forutsatt at søker etablerer virksomhet som forespeilet på 
området, vil salg av arealet ha svært positive ringvirkninger.  
 
Ut fra at tomtesalget vil være i tråd med kommunens formål med etablering av 
industriområdet, bør kommunen benytte fastsatt pris for byggetrinn 1 som grunnlag for 
prisfastsetting. Prisen bør indeksreguleres slik vedtaket angir, slik at kommunen oppnår 
større dekning av netto investeringskostnad i området. Etter et eventuelt salg, er 
kommunens eierskap i området solgt ut, med unntak av intern vei som anbefales beholdt i 
kommunens eierskap. 
 
På grunn av usikkerheten om fremtidig driftsstasjon er det en forutsetning for salget at 
tomten tas i bruk i henhold til argumenter som fremlagt i søknaden om kjøp.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Tomten på Tingberg industriområde selges til Hafjell Rampa AS til vedtatte priser inkl. 
indeksregulering, kroner 111,50 pr.m2. Arealet er ca 10,3 mål.  

2. Øyer kommune beholder eierskapet til vegen ned til den nye pumpestasjonen som er 
under etablering. Grunneierne har bruksrett til og vedlikeholdsplikt for vegen. 

3. Salget forutsetter forespeilet bruk av eiendommen. Eventuell annen bruk må 
godkjennes av kommunen. Alternativt kan kommunen kreve salget omgjort etter 
nærmere bestemmelser som kontraktfestes. 

 

Ådne Bakke Odd Magne Tuterud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.03.2019 sak 22/19 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Saken er 
vurdert etter kommuneloven §40 og forvaltningsloven §6. 
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil under behandling av 
saken. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Steinar Grimsrud tiltrådte som 
varamedlem. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Tomten på Tingberg industriområde selges til Hafjell Rampa AS til vedtatte priser inkl. 
indeksregulering, kroner 111,50 pr.m2. Arealet er ca 10,3 mål.  

2. Øyer kommune beholder eierskapet til vegen ned til den nye pumpestasjonen som er 
under etablering. Grunneierne har bruksrett til og vedlikeholdsplikt for vegen. 

3. Salget forutsetter forespeilet bruk av eiendommen. Eventuell annen bruk må 
godkjennes av kommunen. Alternativt kan kommunen kreve salget omgjort etter 
nærmere bestemmelser som kontraktfestes. 

 

Steinar Grimsrud fratrådte. Stein Plukkerud tiltrådte. 
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KOMMUNALE BOLIGER: PRINSIPIELL SAK NEDSALG AV PORTEFØLJEN 
 
 
Saksbehandler:  Therese Corneliussen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/451     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/19 Formannskapet 12.03.2019 
 
39/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
 
Vedlegg: 
 Boligstrategi 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 KST-sak 101/2011 Boligsosial Handlingsplan (2011) 
 KST-sak 39/17 punkt 3 
 Årlig Brukerplankartlegging (psykisk helse og rus) 

 
Sammendrag: 
Rådmannen har bedt Tekniske tjenester ved Bolig og eiendom om å utarbeide sak om 
nedsalg i kommunens eierskap til boliger. Kommunen bør sikre et bedre tilpasset tilbud til 
personer med behov for bistand til å skaffe og holde egnet bolig, gjennom flere ordninger 
enn utleie av kommunalt eide boliger.  
 
Rådmannen tilråder salg av inntil 20 av kommunens boenheter når dette skjer i tråd med 
kriterier og handlingspunkter i vedlagte boligstrategi. Rådmannen mener det er 
hensiktsmessig og nødvendig at rådmannen delegeres myndighet til å selge boliger som det 
ikke er strategisk riktig å beholde. Politiske mål og intensjoner ivaretas ved at 
kommunestyret forutsetter at salg skjer etter kriterier og forutsetninger i Boligstrategien 
som følger denne saken.  
 
Boligstrategien er utarbeidet i samarbeid mellom Hjemmetjenesten, Helse og Familie og 
Tekniske tjenester/Bolig og eiendom. Strategien tar for seg relevante politiske mål og planer, 
de forpliktelser kommunen har og behovet blant ulike grupper som har behov for bistand til å 
skaffe egnet bolig. Dette konkretiseres som kriterier for salg og evt. anskaffelse av andre 
boliger, enten det bør skje som kommunalt eierskap eller gjennom andre 
gjennomføringsmodeller (tilvisningsavtaler, leie-for-eie, annen bistand til å komme inn på det 
private eie- eller leiemarkedet). 
 
Saksutredning: 
Kommunalt eierskap i boliger gir liten fleksibilitet i tilbudet til personer med ulike behov for 
bistand til å skaffe seg egnet bolig. I en liten kommune varierer dessuten det aktuelle 
behovet for ulike boligtyper slik at kommunen ikke til enhver tid kan tilby boliger med 
egenskaper som passer med den enkeltes behov. Kommunens kapital bindes samtidig opp i 
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forhold til andre investeringsbehov, og kommunen blir i noen grad sittende med unødig 
ansvar for vedlikehold mm.  
 
Boligers lokalisering, størrelse, innredning og annen egnethet er generelt av stor betydning 
for å fremme inkludering, mestring av egen livssituasjon og god folkehelse. Dette er ikke bare 
viktig for de personer som har behov for bistand på boligmarkedet, men vil også redusere 
behovet for tjenester. Tjenesteytingens effektivitet og kvalitet påvirkes av boligenes 
lokalisering og andre egenskaper (tid til forflytning, behov for bistand mm.).  
 
Markedssituasjonen i Øyer med tidvis nærmest fraværende tilbud av boliger for salg eller 
utleie i sentrumsnære områder, tilsier at det kan være vanskelig, også for personer som har 
en normal inntektssituasjon, å finne egnet bolig tilpasset husstandens behov og økonomi. 
Det må forventes at mange førstegangsetablerere i boligmarkedet samt personer med 
usikker eller lav inntekt har store utfordringer med å finne bolig uten ordninger som senker 
terskelen.  
 
Verken dagens kommunale boligportefølje eller andre ordninger for å sette personer i stand 
til å skaffe bolig på egenhånd i det private markedet, er tilstrekkelig tilpasset behovet. Det er 
til dels behov for andre boligtyper/størrelser samt annen lokalisering i forhold til 
kollektivtransport, sentrumsfunksjoner og aktiviteter. Det er behov for bedre tilgjengelighet 
og utrustning av boligene. Det er også behov for bofellesskapsløsninger. Gapet mellom å leie 
kommunal bolig og å komme inn i det private boligmarkedet, er for stort.  
 
Et bedre tilpasset tilbud, med større variasjon i ordninger som sikrer alle vanskeligstilte på 
boligmarkedet tilgang til egnet bolig, vil dessuten kunne bidra til at flere unge og 
barnefamilier blir aktive samfunnsdeltakere, opplever sosial trygghet og mestring og utvikler 
god helse. Med dette som utgangspunkt vil tilknytningen til Øyersamfunnet også forventes å 
bli styrket.  
 
Vurdering: 
Riktig bolig ut fra den enkeltes behov og mulighet for å mestre eget liv, er basis for 
utfoldelse, samfunnsdeltakelse, mestringsopplevelse og livskvalitet. For at Øyer kommune 
skal nå politisk prioriterte samfunnsmål, er det behov for strukturelle endringer, der 
kommunen har et større spekter av ordninger som sikrer riktig bolig til innbyggere som er 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Riktig bolig vil bidra til at personer med behov for 
tjenesteyting og/eller tilrettelegging av boligen, blir mer selvhjulpne og har mulighet for et 
mer aktivt liv.   
 
Boligstrategien som følger saken tar kort for seg alternative modeller som rådmannen mener 
bør tas i bruk for å sikre et tilpasset botilbud gjennom flere ordninger enn kommunalt 
eierskap. I noen områder er det, ut fra markedssituasjonen i Øyer, strategisk riktig å sikre et 
botilbud gjennom kommunalt eierskap, men ikke nødvendigvis gjennom alle de boliger 
kommunen har i porteføljen i dag.  
 
Alternative løsninger for å sikre tilgang til egnede boliger i foretrukne områder, kan være 
«leie for eie» og tilvisningsavtaler. Tilvisningsavtaler er en ordning hvor Husbanken på 
bestemte vilkår gir gunstig lån til private utbyggere, dersom kommunen gis rett til å tilvise 



  Sak 39/19 

 Side 65 av 87   

leietakere til boligene. Slike avtaler stimulerer til bygging av ønskede boligtyper i områder 
hvor det er behov for det. Samtidig gis personer som ikke har andre muligheter til å komme 
inn på boligmarkedet, et reelt tilbud til å sikre seg en egnet bolig.  
 
Salg av konkrete kommunale boliger som har beboere, bør ikke behandles politisk 
Rådmannen vurderer at delegert myndighet på vilkår til rådmannen, er mest hensiktsmessig 
for gjennomføring, og dessuten nødvendig ut fra personvernhensynet. Samtidig ivaretas 
likebehandling gjennom fastsatte krav og kriterier.  
 
Rådmannen tilråder at mål, behov og kriterier i boligstrategien legges til grunn ved salg, og at 
handlingspunkter knyttet til brukerkontakt og alternativ boligløsning er fulgt/oppfylt.   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret gir rådmannen delegert myndighet til å selge inntil 20 av kommunens 
boenheter, når dette skjer i tråd med kriterier og handlingspunkter i vedlagte 
boligstrategi. Fullmakten gjelder ikke boliger som det er strategisk riktig å beholde ut 
fra kjente behov kommunen har eller vil få for eiendommen, til bolig eller andre 
formål.  
 

2. For de tilfeller der leietakere selv evner og ønsker å kjøpe sin bolig fra kommunen 
eller finne annen egnet bolig, eventuelt med bistand fra kommunen, skal det være 
tilrettelagt for rask gjennomføring. Beboere som har behov for veiledning fra 
kommunen for å få finansiering, gjennom Husbanken eller private låneinstitusjoner 
samt for å gjennomføre kjøpet, skal gis dette.  
 

3. Så vel brukerperspektivet, tjenesteytingens perspektiv samt tekniske forhold (HMS) 
og kostnadsbildet (energibehov, drifts- og vedlikeholdsstandard) skal alltid være 
vurdert og ligge til grunn ved prioritering av boliger for nedsalg.  
 

4. Boliger skal ikke selges uten at beboerens situasjon, ønsker og konkrete alternativer 
gjennom andre ordninger er kartlagt og dokumentert for rådmannen.  
 

5. Boliger som fungerer godt for beboerne, men som ikke oppfyller de strategiske 
kriteriene for kommunens boligportefølje, kan først selges etter at leieforholdet er 
avsluttet av leietager. Dette gjelder ikke midlertidige leieforhold/ 
gjennomgangsboliger. 
 

6. Flere modeller skal tas i bruk for å oppnå fleksibilitet og god tilpasning til ulike og 
varierende behov. Tilvisningsavtaler er én av flere ordninger som bør realiseres.  
 

7. Salgsinntekter avsettes til ubundet investeringsfond. 
 
 
Ådne Bakke Therese Corneliussen 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.03.2019 sak 23/19 
 
Behandling: 
Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse til saken i møte 11.03.19: 
Flerkulturelt råd støtter hovedprinsippene i det som framgår av boligstrategien. 
Rådet er for øvrig opptatt av følgende:  

 «Gjennomføringsmodellen» (beskrivelse av ordninger for fremskaffelse og bruksrett 
/eierskap),  jfr. pkt. 6, og de ulike alternativer som er skissert der er viktige for å bidra 
til at leietakere/beboere kan bli etablert i egen bolig.  

 «Handlingsplanen for brukerkontakt», jfr. pkt. 7.2, må følges opp i prosessen med 
nedsalg.  

Rådet støtter ellers rådmannens vurdering om at salg av konkrete boliger som har beboere 
bør behandles av administrasjonen og ikke politisk.    
 
Når det gjelder boligplanlegging generelt, er rådet opptatt av at det må legges til rette 
fellesarealer i boligområder/nærområder til lek og rekreasjon.   
 
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 tilleggsforslag: 
Pkt. 8. «Rådmann har en gjennomgang med Formannskapet før salg av boliger realiseres».  
Pkt. 9. «Rådmannen rapporterer tilbake til Kommunestyret hvert halvår, første gang august 
2019. Hvordan behovet for kommunale boliger utvikler seg, samt gjennomførte salg og 
oppnådd pris i perioden».  
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: 
Pkt. 6 «Setning 2 strykes» 
Pkt. 7 «Salgsinntektene avsettes til boligfond» 
 
Rådmannens forslag til punkt 1 – 5 ble enstemmig vedtatt.  
Ordførerens forslag til punkt 8 ble enstemmig vedtatt.Ordførerens forslag til punkt 9 ble 
enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag til punkt 6 og Nisveta Tiros forslag til 
punkt 6 ble Nisveta Tiros forslag enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag til punkt 7 og Nisveta Tiros forslag til 
punkt 7 ble Nisveta Tiros forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret gir rådmannen delegert myndighet til å selge inntil 20 av kommunens 
boenheter, når dette skjer i tråd med kriterier og handlingspunkter i vedlagte 
boligstrategi. Fullmakten gjelder ikke boliger som det er strategisk riktig å beholde ut 
fra kjente behov kommunen har eller vil få for eiendommen, til bolig eller andre 
formål.  
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2. For de tilfeller der leietakere selv evner og ønsker å kjøpe sin bolig fra kommunen 

eller finne annen egnet bolig, eventuelt med bistand fra kommunen, skal det være 
tilrettelagt for rask gjennomføring. Beboere som har behov for veiledning fra 
kommunen for å få finansiering, gjennom Husbanken eller private låneinstitusjoner 
samt for å gjennomføre kjøpet, skal gis dette.  
 

3. Så vel brukerperspektivet, tjenesteytingens perspektiv samt tekniske forhold (HMS) 
og kostnadsbildet (energibehov, drifts- og vedlikeholdsstandard) skal alltid være 
vurdert og ligge til grunn ved prioritering av boliger for nedsalg.  
 

4. Boliger skal ikke selges uten at beboerens situasjon, ønsker og konkrete alternativer 
gjennom andre ordninger er kartlagt og dokumentert for rådmannen.  
 

5. Boliger som fungerer godt for beboerne, men som ikke oppfyller de strategiske 
kriteriene for kommunens boligportefølje, kan først selges etter at leieforholdet er 
avsluttet av leietager. Dette gjelder ikke midlertidige leieforhold/ 
gjennomgangsboliger. 
 

6. Flere modeller skal tas i bruk for å oppnå fleksibilitet og god tilpasning til ulike og 
varierende behov.   
 

7. Salgsinntekter avsettes til boligfond. 
 

8. Rådmann har en gjennomgang med Formannskapet før salg av boliger realiseres. 
 

9. Rådmannen rapporterer tilbake til Kommunestyret hvert halvår, første gang august 
2019. Hvordan behovet for kommunale boliger utvikler seg, samt gjennomførte salg 
og oppnådd pris i perioden. 
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EIDSIVA ENERGI AS  TRANSAKSJON MED HAFSLUND E-CO AS 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/556     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
 Eierutvalgets innstilling 
 Innholdsfortegnelse avtaleverket 
 Juridisk oppsummering av avtaleverket ved advokatfirmaet Thommessen 
 Ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS 
 Aksjonæravtale for E-CO Energi AS (Produksjon) 
 Aksjonæravtale for Ny Energi 
 Aksjonæravtale for Innlandet Energi Holding AS 
 Transaksjonsavtale med Hafslund E-CO AS 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
 
Saken: 
Dagens Eidsiva Energi AS ble etablert i juli 2000 da Lillehammer og Gausdal Energiverk 
AS og Hamar-regionen Energiverk AS (HRE) fusjonerte sine nett- og 
omsetningsvirksomheter til ett selskap. Selskapet har siden den gang vokst betydelig i 
omsetning og verdi ved å utvikle egen virksomhet og slå seg sammen med andre aktører i 
bransjen. 
 
Energibransjen er i endring. En kraftig konsolidering1 av energibransjen er nødvendig for å 
møte endringer som drives av myndighetskrav, ny teknologi og digitalisering. Både 
myndighetene og bransjen selv peker på behov for færre, større og mer effektive 
selskaper. Eidsiva Energi har nå en mulighet til å ta en aktiv posisjon i denne utviklingen og 
har kommet fram til at konsernet ønsker å inngå et samarbeid med energikonsernet 
Hafslund E-CO som er 100 prosent eid av Oslo kommune.  
Hafslund E-CO er Norges største regionale nettselskap (Hafslund Nett), og Norges nest 
største innen kraftproduksjon (E-CO Energi). Det foreslåtte samarbeidet innebærer en 
sammenslåing av hovedvirksomhetene i de to konsernene (nett og produksjon) og at 
Hafslund E-CO blir medeier i Eidsiva Energi. 
 
Som finansielle og juridiske rådgivere har Sparebank 1 Markets, Deloitte og 
advokatfirmaet Thommessen bistått Eidsiva i prosessen. Forhandlinger om verdier og 
bytteforholdet er fullført og det er forhandlet fram aksjonæravtaler mellom partene. 
Eierutvalget i Eidsiva Energi AS har vært løpende involvert i prosessen. 
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Det foreslås at dagens eiere i Eidsiva Energi AS, 27 kommuner og to fylkeskommuner, 
samler sitt eierskap i et nytt holdingselskap, Innlandet Energi Holding AS. 
1 Sammenslåing av selskaper 

 
Eiernes hensikt 
Fra 2004 har eierne definert en tredelt hensikt med sitt eierskap i Eidsivakonsernet: 
• Finansielt – god finansiell avkastning på verdijustert egenkapital 
• Industrielt – gode løsninger på produkter og tjenester for våre kunder 
• Regionalt – skape vekst for Innlandet og Eidsiva 
Disse tre hensiktene har vært sentrale premisser for de forhandlinger som har vært ført med 
Hafslund E-CO og det avtaleverket som foreligger. 
 
Energibransjen i endring 
Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) «opplever elektrisitetssektoren sin mest 
dramatiske transformasjon siden etableringen for mer enn et århundre siden». De 
viktigste driverne for denne utviklingen er klima, miljø, teknologi, endret brukeratferd og 
regulatoriske endringer. 
 
Framover vil elektrisitet bli tatt i bruk til langt flere formål enn i dag. Samfunnet blir 
stadig mer elektrifisert og digitalisert. Etterspørselen etter elektrisitet forventes å vokse 
dobbelt så mye som energibehovet som helhet. Dette handler om det grønne skiftet og om 
konvertering til fornybarsamfunnet. 
 
Det betyr at fremtidens kraftsystem blir kjennetegnet av tre forhold: 
 
• En rask utvikling av mange teknologier i parallell - vind, sol, batterier, 
hydrogen, bioenergi, elektriske biler, båter og fly 
• Et kraftsystem som blir mer komplisert og digitalisert – stadig flere 
teknologier med forskjellige egenskaper skal spille sammen – kostnadseffektivt og 
forsyningssikkert 
• Kundene blir aktive medspillere – i dagens system spiller kundene en passiv 
rolle i kraftsystemet. Fremover vil kundene spille en mer aktiv rolle gjennom å 
styre sitt energiforbruk, produsere og lagre deler av kraftbehovet selv. 
 
Samtidig inngår vi i et kraftsystem som i økende grad utveksler energi internasjonalt. 
Dette gjør oss i stadig større grad påvirket av regulatoriske endringer både i og utenfor 
Norge. 
 
For å ligge i forkant av utviklingen kreves ny kompetanse, sterke fagmiljøer og 
tilstrekkelige finansielle ressurser. I denne sammenheng er størrelse en viktig 
forutsetning, og Eidsiva kan i så måte bli for lite over tid til å opprettholde en posisjon 
som et av de ledende selskapene i Norge. 
 
Eidsiva har forsøkt å invitere de ni andre lokale energiselskapene i Hedmark og Oppland til 
samarbeid, men interessen har ikke vært stor. Andre regioner og energiselskaper har lykkes 
med sammenslåinger, og dette anses bare å være starten på strukturendringer i bransjen. 
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Da invitasjonen fra Oslo kommune ble fremsatt på et eiermøte i april 2018, åpnet det segen 
reell mulighet for Eidsiva til å få et samarbeid med Norges største vertikalintegrerte2 
energikonsern. En samordning vil redusere risikoen for at Eidsiva blir marginalisert (for lite) 
over tid i energibransjen. 
 
2 Flere selskaper under felles eierskap som har virksomhet i flere ledd i samme verdikjede, for eksempel 
produksjon og nett. 

 
Eidsivas situasjon i dag 
Eidsiva-konsernet har i dag et relativt sett stort nettselskap med god utvikling og 
effektivitet med base i Innlandet. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
som regulerer nettselskapenes inntekter og fastsetter nettselskapenes effektivitet basert 
på en sammenligning av nettselskapene i Norge. Det betyr at Eidsivas relative posisjon 
vil kunne svekkes dersom andre nettselskaper effektiviserer mer, for eksempel gjennom 
konsolidering. Dette kan gi redusert lønnsomhet for Eidsivas nettvirksomhet. 
 
God utvikling har også bredbåndsvirksomheten som fortsatt er i en meget aktiv 
utbyggingsfase i Hedmark og Oppland, samtidig som de økonomiske resultatene bedres. 
Konsernet har en bioenergivirksomhet som er Norges tredje største, og som leverer gode 
økonomiske resultater. Sluttbrukervirksomheten (strømsalg) som utføres i selskapet 
Innlandskraft AS, og som er et 50/50 prosent eierskap med Gudbrandsdal Energi har også 
god utvikling. 
 
Vannkraftproduksjon er av stor viktighet for Eidsiva. Vannkraftproduksjonen i Norge er 
på cirka 130 TWh (130 milliarder kilowattimer), mens Eidsiva Vannkrafts egenproduksjon er 
cirka 3,5 TWh. 1,3 TWh av Eidsivas egenproduksjon skjer i heleide kraftverk, mens 2,2 TWh 
skjer i kraftverk deleid med andre eiere, og hvor Hafslund E-CO er største eier. 
 
Vannkraftmiljøet på Lillehammer har imidlertid ansvaret for den daglige driften også av 
kraftverkene som eies sammen med de andre deleierne. Eidsiva Vannkraft drifter 
dessuten noen mindre kraftverk som andre lokale energiselskaper eier (blant annet 
Gudbrandsdal Energi, Elverum og Nord-Østerdal kraftverk). Dette gjør at 
produksjonsvolumet Lillehammermiljøet opererer er mer enn dobbelt så stort som det 
Eidsiva selv eier. Dette samarbeidet er basert på tjenestekjøpsavtaler mellom partene. 
Dette er en sårbar situasjon da avtalene kan sies opp. Hvis dette skulle skje, vil 
Lillehammermiljøet bli henvist til bare å drifte heleide kraftverk, det vil si litt i overkant 
av 1,3 TWh eller omkring 1/6 av dagens portefølje. Over tid vil det da ikke være mulig å 
opprettholde det sterke fagmiljøet og den organisasjonen som er bygd opp på 
Lillehammer. 
 
Konsernet vurderer derfor framtidssituasjonen for vannkraftmiljøet på Lillehammer som 
sårbar, og utviklingsmulighetene for nettvirksomheten i et lengre perspektiv som 
begrenset hvis ikke Eidsiva finner mer robuste samarbeidskonstellasjoner. 
 
Invitasjonen fra Hafslund E-CO om sammenslåing passer derfor svært godt, forutsatt at de 
betingelser som kan oppnås understøtter eiernes hensikt. Det vurderes at dette er oppnådd 
mellom partene i både bytteforholdet og det avtaleverket som foreligger. 
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Ny modell for organisering og partenes premisser for samarbeid. 
For Oslo kommune har det vært sentralt å finne en eiermodell som er mer robust i 
forhold til å sikre langsiktig offentlig eierskap til både nett og produksjon enn det som er 
tilfellet med Hafslund E-CO i dag. Modellen innfrir dette ønsket (se figuren under). 
 
 

 
 
Forslaget til ny selskapsmodell innebærer etter gjennomført transaksjon at dagens 
aksjonærer i Eidsiva Energi AS samler sitt eierskap i et nytt holdingselskap, Innlandet 
Energi Holding AS. Innlandet Energi Holding AS vil eie 50 prosent av Eidsiva Energi, 
mens Hafslund E-CO vil eie den andre 50 prosentandelen. Eidsivakonsernet vil med 
denne løsningen bli dobbelt så stort som dagens Eidsiva Energi. 
 
Eidsiva Energi vil eie 42,8 prosent av Produksjonsselskapet, som vil bestå av dagens  
E-CO Energi og dagens Eidsiva Vannkraft. Hafslund E-COs eierandel i Hafslund Produksjon 
Holding som eier kraftverk i nedre del av Glomma, vil ikke inngå i transaksjonen. 
Produksjonsselskapet vil få et samlet produksjonsvolum på 14,9 TWh og blir Norges nest 
største kraftprodusent etter Statkraft. 
 
Eidsiva Energi vil eie 35 prosent av Ny Energi, et selskap som skal bygge kompetanse om 
fremtidens energisystem, legge til rette for forretningsutvikling og utvikle nye 
forretningsområder. Den kompetansen dette selskapet vil utvikle vil kunne være av stor 
relevans for Innlandet, uten at dagens aksjonærer i Eidsiva er forpliktet til å ta tunge 
finansielle løft (mulighet, men ikke plikt til å delta i prosjekter). 
 
Det sammenslåtte nettselskapet som vil bestå av dagens Hafslund Nett og Eidsiva Nett 
vil bli Norges desidert største nettselskap med nærmere 900 000 kunder og være heleid av 
Eidsiva Energi. 
 
Eidsiva Bioenergi, Eidsiva bredbånd og Innlandskraft videreføres som i dag, og Hafslund E-CO 
kommer inn indirekte på eiersiden gjennom sitt eierskap i Eidsiva Energi. 
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Oslo kommune er opptatt av at modellen og avtaleverket skal sikre mulighetene for 
videre sammenslåing med andre aktører i bransjen. Dette gjelder også andre selskaper 
med energirelatert virksomhet i Oppland og Hedmark som kan bli medeiere i Innlandet 
Energi Holding AS. Dette er regulert inn i avtaleverket, men slik at både Oslo og 
Innlandet hver for seg kan blokkere ytterligere konsolidering. 
 
Både Eidsiva og Hafslund E-CO har satt som forutsetning at lønnsomheten ved et 
samarbeid skal øke og gi høyere avkastning til eierne enn dagens situasjon. Dette skal 
også gi eierne høyere framtidig utbytte. For nettvirksomhetene er det beregnet 
potensielle kostnadsbesparelser på cirka 120 millioner kroner per år. 
 
Begge parter er opptatt av å sikre en nettstruktur som gir skalafordeler, økt kompetanse og 
sterke fagmiljøer, og enda mer effektiv drift. 
 
For Eidsiva har det i tillegg vært meget viktig å sikre at Innlandets innflytelse ikke 
reduseres. Eidsiva skal være en sterk og synlig aktør i Innlandet, og arbeidsplasser og 
kompetansemiljøer skal opprettholdes. 
 
Harmonisering av nettleien vil gi kundene i Innlandet en reduksjon/lavere økning i 
nettleien enn uten en konsolidering. Framover vil Innlandet gjennom en sammenslåing 
med Hafslund E-CO trolig kunne sikres landets laveste nettleie. 
 
Viktige bestemmelser i avtaleverket 
Avtaleverket regulerer flere forhold som har vært viktige for Eidsiva for å inngå 
samarbeidet. Nedenfor nevnes de viktigste: 
 
• Eidsiva Energis hovedkontor skal ligge på Hamar og Eidsiva-konsernets ledelse 
skal være lokalisert på Hamar, slik at eierstyringen og forvaltningen av konsernets 
virksomhet faktisk utøves fra Hamar. 
• Fagmiljøet i dagens Eidsiva Vannkraft innenfor teknisk og operativ drift samt 
fysisk produksjonsforvaltning skal styrkes og samlet sett få en utvidet rolle som 
følge av at flere kraftproduksjonsanlegg legges inn under ansvarsområdet til dette 
fagmiljøet. Det er avtalefestet at disse funksjonene skal ha et varig tilhold på 
Lillehammer. 
• Hovedkontoret til Nettselskapet skal ligge på Hamar og nettvirksomhetenes 
ledelse skal være lokalisert på Hamar slik at styringen av nettvirksomheten faktisk 
utøves fra Hamar. 
• Organiseringen av virksomhetene skal være basert på en desentral drifts- og 
organisasjonsstruktur. Dagens kompetansemiljøer skal sikres og videreutvikles på 
en optimal måte. 
• Det skal innenfor rammen av finansiell kapasitet og vedtatte planer fortsatt 
investeres i lønnsom bredbånds- og infrastrukturutbygging i Innlandet. 
• Ingen ansatte skal sies opp som følge av prosessen, og eksisterende rettigheter 
videreføres. 
• Endring av bestemmelsene om utbytte i aksjonæravtalene for Eidsiva og 
Produksjonsselskapet krever tilslutning fra Innlandet Energi Holding AS. 
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Nærmere om Innlandet Energi Holding AS 
Hensikten med samling av dagens Eidsiva-eiere i et felles holdingselskap er å sikre et 
likeverdig styrkeforhold mellom de to partene i Eidsiva Energi AS. Primærformålet med 
Innlandet Energi Holding AS vil være å eie aksjer i Eidsiva Energi AS og ivareta regionale 
interesser. 
 
Avtaleverket inneholder bestemmelser om krav om tilslutning fra Innlandet Energi 
Holding AS som aksjonær ved sentrale avgjørelser (vetorettigheter for dagens Eidsiva 
eiere). Det er en forutsetning at beslutning i saker vedrørende Eidsiva Energi skal kunne 
fattes med alminnelig flertall i Innlandet Energi Holding, det vil si med mer enn 50 prosent 
tilslutning blant eierne. I dagens Aksjonæravtale kreves tilslutning på 80 prosent for endring 
av Aksjonæravtalen. 
 
Følgende sentrale beslutninger i Eidsiva Energi vil kreve tilslutning fra Innlandet Energi 
Holding AS: 
 
• Lokaliseringsbestemmelsene knyttet til Eidsiva Energi, Nettselskapet og 
vannkraftmiljøet på Lillehammer som beskrevet i kapittelet foran 
• Fremtidige konsolideringer i Eidsiva Energi 
• Eierbegrensningen på at ingen skal kunne bli eier av mer enn 50 prosent i Eidsiva 
Energi 
• Transaksjoner som innebærer at Eidsiva Energi vil eie mindre enn 20 prosent av 
aksjene i Produksjonsselskapet 
• Transaksjoner som innebærer at Eidsiva Energis eierskap i Nettselskapet faller 
under 2/3 
• Transaksjoner som innebærer at Eidsiva Energis eierskap i andre vesentlige 
datterselskaper faller under 50 prosent 
• Transaksjoner som medfører at Eidsiva Energis andel av produksjonsvolumet i 
Produksjonsselskapet reduseres vesentlig 
 
Vetorettighetene nevnt over bortfaller hvis Innlandskommunene reduserer sitt eierskap i 
Innlandet Energi Holding AS med mer enn 1/3 eller Innlandet Energi Holding AS selger mer 
enn 1/3 av sine aksjer i Eidsiva Energi. Reduksjon av eierandel som følge av videre 
sammenslåing eller et koordinert salg sammen med Hafslund E-CO er unntatt fra denne 
bestemmelsen. Salg av aksjer kan ikke gjøres før etter 2023. Salg av aksjer i Innlandet Energi 
Holding AS eller Innlandet Energi Holdings salg av aksjer i Eidsiva Energi AS krever 80 prosent 
tilslutning blant aksjonærene i Innlandet Energi Holding AS. 
 
Utbytte fra Innlandet Energi Holding AS til aksjonærene er satt til minimum 332,5 
millioner kroner for regnskapsåret 2020 (utbetaling i 2021). Dette er høyere enn det som vil 
være minimumsnivå basert på en videreføring av Eidsiva konsernet uten en 
sammenslåing med Hafslund E-CO. Utbytte fra Eidsiva Energi AS til Innlandet Holding AS skal 
minimum være 350 millioner kroner. Med andre ord holdes det tilbake noe kapital i 
Innlandet Energi Holding AS til dekning av løpende driftsutgifter og for å bygge opp noe fri 
kapital i selskapet. 
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Det er åpnet for at sammenslåing med øvrige energiselskaper i Hedmark og Oppland kan skje 
i Innlandet Energi Holding AS. 
 
Styrets innstilling 
Styret i Eidsiva Energi anser et samarbeid med Hafslund E-CO på de premisser som 
framgår av saken som positivt for Innlandet. Formålet er å etablere Norges største 
kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper innenfor produksjon og distribusjon av 
elektrisitet, med sterk forankring i Hedmark og Oppland. Styret mener at alle de tre 
hensiktene eierne har definert for sitt eierskap i Eidsiva er oppfylt. 
 
For at Innlandet skal sikre likeverdighet i styrkeforholdet til Hafslund E-CO, kunne utøve et 
aktivt eierskap og ivareta Innlandets interesser på en god måte, er det sterkt ønskelig at 
dagens Eidsivaeiere viderefører sitt eierskap som en samlet enhet via et 
holdingselskap (Innlandet Energi Holding AS). 
 
Styret mener dette er en sjelden mulighet for å ta del i, og være i forkant av, 
kraftbransjens videre utvikling. Avtaleverket sikrer at Innlandets innflytelse ikke 
marginaliseres, sikrer og styrker arbeidsplasser og legger til rette for å oppnå finansiell 
avkastning (og dermed utbyttegrunnlag) som er høyere enn i dag. Eidsiva Energi blir en enda 
større og mer kompetent virksomhet med regional forankring i Innlandet, sterk 
utviklingskraft og god finansiell kapasitet. Dette vil sørge for at Eidsiva også i framtiden vil 
være en drivkraft for Innlandet. 
 
På denne bakgrunn mener styret at det vil være riktig av dagens eiere å stemme for det 
avtaleverket som foreligger. 
 
Eierutvalgets innstilling 
Eierutvalget i Eidsiva, bestående av Arnfinn Nergård (leder), Bjørn T. Aasen, Anita Ihle 
Steen, Annar Skrefsrud, Bjørn Iddberg og Arne Sandbu, har i sin innstilling i saken anbefalt 
eierne å stemme for det avtaleverket som foreligger. Fullstendig innstilling er vedlagt. 
 
Oppsummerende vurdering 
I denne saken skal kommunestyret/selskapet ta stilling til om Eidsiva Energi skal inngå et 
samarbeid med Hafslund E-CO. Dette innebærer at kommunestyret/selskapet godkjenner at 
aksjene i Eidsiva Energi AS overføres til det nye selskapet Innlandet Energi Holding AS (hvis 
primærformål er å eie aksjer i Eidsiva Energi AS) og at Hafslund E-CO tas inn som 50 prosent 
medeier i Eidsiva Energi AS. 
 
Opprettelsen av Innlandet Energi Holding AS medfører inngåelse av aksjonæravtale for 
dette selskapet og at dagens aksjonæravtale i Eidsiva Energi AS erstattes av en ny 
aksjonæravtale. 
 
Rådmannen/daglig leder mener at de viktige hensyn som ivaretas gjennom forslaget om å ta 
inn Hafslund E-CO som medeier i Eidsiva Energi AS er å: 
 
• benytte seg av en unik mulighet for å ta del i, og være i front av kraftbransjens 
videre utvikling 
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• sikre at Innlandet ikke marginaliseres, beholder og styrker arbeidsplasser og 
legger til rette for å oppnå finansiell avkastning (og dermed utbytte) fra Eidsiva 
som er høyere enn i dag 
• sørge for at alle de tre hensiktene eierne på et tidligere tidspunkt har definert for 
sitt eierskap i Eidsiva videreføres.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune beslutter å stemme for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") inngår 
transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av 
partenes produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen") når 
denne saken behandles på Eidsivas generalforsamling. 
 
2. Øyer kommune beslutter å bidra til etablering av Innlandet Energi Holding AS 
("IEH") som skal være et felles eierselskap for de av dagens aksjonærer i 
Eidsiva som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Selskapet skal etableres av 
Eidsiva eller av en av aksjonærene og skal ha et eierforhold som vil tilsvare 
dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som overfører sine aksjer 
i Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet: 
 
-Stemme for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom 
selskapet etableres av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver 
aksjonær i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH skal få 
forholdsmessig samme eierskap i IEH som eierforholdet mellom de 
aksjonærene i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH. Dersom 
ikke alle aksjonærer i Eidsiva skal overføre sine aksjer til IEH, kan det i 
stedet deles ut et kontantutbytte som setter de relevante aksjonærene i 
stand til å erverve aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da benyttes 
til dette. 
 
- Inngå avtale om salg av kommunens aksjer i Eidsiva til IEH mot en 
fordring på IEH. 
 
- Stemme for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom 
konvertering av fordringen til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, 
og tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen. 
 
 

 
3. Øyer kommune beslutter å stemme for at IEH (a) inngår avtaler tilknyttet 
etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS hvor IEH er 
part, herunder Transaksjonsavtalen, samt aksjonæravtalene for IEH, Eidsiva 
og det selskapet som skal videreføre produksjonsvirksomhetene til Hafslund 
E-CO og Eidsiva (som vil være E-CO Energi AS med mindre annet avtales) og 
(b) stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er 
nødvendige for å gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om nødvendige 
kapitalforhøyelser og vedtektsendringer. 
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4. Øyer kommune beslutter å samtykke til at gjeldende aksjonæravtale(r) for 
Eidsiva termineres i forbindelse med gjennomføring av Transaksjonsavtalen. 
 
5. Øyer kommune beslutter å inngå aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva. 

 
6. Øyer kommune beslutter å gi styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre 
eventuelle nødvendige justeringer i avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH 
og transaksjonene med Hafslund E-CO AS. 
 
 
Øyer kommune beslutter å gi ordfører eller den ordfører bemyndiger fullmakt til på vegne av 
Øyer kommune å: 
 
(a) representere kommunen og å stemme for kommunens aksjer på 
enhver generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse 
med forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor 
og Transaksjonsavtalen; 
 
(b) godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, 
avtale om salg av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument 
som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at 
godkjennes og/eller undertegnes i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor og 
Transaksjonsavtalen; og 
 
(c) tegne kommunens andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre 
enhver annen handling som det etter fullmektigens syn er nødvendig 
eller ønskelig at utføres i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor og 
Transaksjonsavtalen. 
 
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
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Sammendrag: 
Det legges fram sak om nyvalg av vararepresentanter til Øyer Arbeiderparti sin 
kommunestyregruppe for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.  
 
 
Saksutredning: 
I inneværende kommunestyreperiode har kommunestyret innvilget søknader om fritak for 1 
fast representant og 1 vararepresentant for Arbeiderpartiet. 2 vararepresentanter som av 
ulike årsaker ikke har muligheter for å møte, søker nå om fritak som foreslås innvilget, disse 
to er Arne Reidar Eggen og Synnøve Aspelund. Med bakgrunn i dette ber Øyer Arbeiderparti 
om supplering av varamedlemslisten med 3 vararepresentanter for kommunestyreperioden 
2015-2019. 
 
 
Lovgrunnlag:  
Sitat fra valglovens § 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller 
kommunestyret:”(1)Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller 
valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller 
kommunestyret blir stående ubesatt. (2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en 
vararepresentantplass er blitt ledig, dersom fylkesordføreren eller ordføreren finner dette 
nødvendig.  (3) Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt 
utilstrekkelig, og forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan 
vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige 
vararepresentantplassen. Gruppen underretter deretter fylkesvalgstyret eller valgstyret, som 
velger vedkommende som vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt.”  
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Valgbarhet ved kommunestyrevalg. 
 
Etter valglovens § 3-3, (2) er alle som har stemmerett ved valget, som står innført i 
folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, som ikke er utelukket eller fritatt, 
valgbar og pliktig til å ta imot valg til kommunestyret. 
 
 
Vurdering: 
Øyer Arbeiderparti hadde 17 navn på listen til kommunestyrevalget i 2015. 11 ble valgt som 
representanter og 6 som vararepresentanter til kommunestyret. De 6 vararepresentantene 
ble innvalgt i denne rekkefølgen:  

1. vara Jon Magne Aspelund 
2. vara Erling Broen 
3. vara Arne Reidar Eggen 
4. vara Svein Larsen 
5. vara Håkon Løken 
6. vara Synnøve Aspelund 

Etter at Eva Reidun Jensvoll fikk innvilget fritak som fast representant overtok 1. vara Jon 
Magne Aspelund den faste plassen. Vara nr. 4 Svein Larsen er tidligere innvilget fritak. 3.vara 
Arne Reidar Eggen og 6.vara Synnøve Aspelund søker fritak nå. Fritaket foreslås innvilget. 
Antall vararepresentanter har vist seg å være utilstrekkelig i flere tilfelle. Supplering av Øyer 
Arbeiderpartis vararepresentanter pga. utilstrekkelighet, vurderes å være innenfor 
bestemmelser i valgloven § 14-2 (3). De foreslåtte representanter fyller lovens krav, jmf. § 3-
3, (2). Øyer Arbeiderparti har pr. i dag 2 varamedlemmer som rykker oppover og blir 
varamenn nr. 1og 2 på listen. De nye varamedlemmene får plassering 3, 4 og 5 slik partiet 
foreslår.  
 
Konklusjon:  
Ordføreren foreslår at det innvilges fritak for Arne Reidar Eggen og Synnøve Aspelund og at 
det foretas suppleringsvalg med tre vararepresentanter til kommunestyret for 
Arbeiderpartiet.  
 
 
Ordførerens forslag til innstilling: 

1. Arne Reidar Eggen og Synnøve Aspelund innvilges fritak som vararepresentanter til 
kommunestyret da de av ulike årsaker ikke har mulighet til å møte. 

2. Følgende kandidater velges som vararepresentanter til kommunestyret for 
Arbeiderpartiet for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019, i slik rekkefølge: 
1.Erling Broen (flyttes opp som 1.vara) 
2.Håkon Løken (flyttes opp som 2.vara) 
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Nyvalg av vararepresentanter: 
       3.Dag Norvald Hansen (erstatter Arne Reidar Eggen) 
       4.Stine Johansen Solbraa (erstatter Svein Larsen) 
       5.Gudbrand Sletten (erstatter Synnøve Aspelund) 

 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 12.03.2019 sak 1/19 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) stilte spørsmål om bakgrunn for søknad om fritak. Ordføreren opplyste at 
Arne Reidar Eggen pendler og har arbeidsoppdrag rundt i hele landet. Synnøve Aspelund har 
eget firma og har arbeidsoppdrag til forskjellige tider og forskjellige steder. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 

1. Arne Reidar Eggen og Synnøve Aspelund innvilges fritak som vararepresentanter til 
kommunestyret da de av ulike årsaker ikke har mulighet til å møte. 

2. Følgende kandidater velges som vararepresentanter til kommunestyret for 
Arbeiderpartiet for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019, i slik rekkefølge: 
1.Erling Broen (flyttes opp som 1.vara) 
2.Håkon Løken (flyttes opp som 2.vara) 
 
Nyvalg av vararepresentanter: 

       3.Dag Norvald Hansen (erstatter Arne Reidar Eggen) 
       4.Stine Johansen Solbraa (erstatter Svein Larsen) 
       5.Gudbrand Sletten (erstatter Synnøve Aspelund) 
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FRITAK FRA POLITISK VERV - NYVALG 
 
 
Saksbehandler:  Brit K. Lundgård Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/523     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/19 Valgnemnda 12.03.2019 
 
42/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad datert 06.03.2019 
 
Saksutredning: 
Mari Botterud ber om å bli fritatt fra sitt styreverv i Øyer-Tretten Frivilligsentral fra årsmøtet 
19.03.2019 til og med årsmøtet våren 2020 grunnet sykdom. 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte 17.12.2015, sak 129/15: 
 
Kommunestyret velger to representanter med vara som Øyer kommunes representanter til 
årsmøtet i Stiftelsen Øyer/Tretten frivillighetssentral for kommunevalgperioden 2015 - 2019. 
Valgene gjelder fra neste årsmøte i frivillighetssentralen: 
 
1.Ordfører Brit K.Lundgård  Personlig vararepresentant: Varaordfører Mari Botterud 
2.Marthe Lang-Ree                   Personlig vararepresentant: Nisveta Tiro 
 
Kommunens  representant  m/vara til framtidig styre i stiftelsen: 
Mari Botterud    Personlig vararepresentant: Frode Fossbakken 
 
Ordførerens forslag til innstilling: 

1. Mari Botterud (H) innvilges fritak fra sitt styreverv i Øyer-Tretten Frivilligsentral fra 
årsmøtet 19.03.2019 til og med årsmøtet våren 2020 grunnet sykdom. 
 

2. Som ny politisk representant til styreverv i Øyer – Tetten frivilligsentral fra årsmøte 
19.03.2019 til og med årsmøtet våren 2020 velges Anne Aronsveen. 

 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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Behandling/vedtak i Valgnemnda den 12.03.2019 sak 2/19 
 
Behandling: 
Mari Botterud (H) stilte spørsmål om sin habilitet. Mari Botterud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Mari Botterud erklæres inhabil under behandlingen av punkt 1 og 
habil under behandlingen av punkt 2. 
 
Ordførerens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt med 7 medlemmer i valgnemnda. 
Mari Botterud tiltrådte. 
Ordførerens forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt med 8 medlemmer i valgnemnda. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
 

1. Mari Botterud (H) innvilges fritak fra sitt styreverv i Øyer-Tretten Frivilligsentral fra 
årsmøtet 19.03.2019 til og med årsmøtet våren 2020 grunnet sykdom. 
 

2. Som ny politisk representant til styreverv i Øyer – Tetten frivilligsentral fra årsmøte 
19.03.2019 til og med årsmøtet våren 2020 velges Anne Aronsveen. 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
 
Saksbehandler:  Øivind Nyhus Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/551     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018. 
 Oversikt over forvaltningsrevisjoner/undersøkelser og selskapskontroll inneværende 

valgperiode. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til 
orientering. 
 
Saksutredning: 
Innledning og bakgrunn 
Sekretariatet har i tråd med tidligere praksis utarbeidet forslag til årsrapport for 
kontrollutvalget, med oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. Kontrollutvalget fører 
tilsynsoppgaver på vegne av kommunestyret. Derfor er det viktig at kommunens øverste 
politiske organ får en tilbakemelding på utvalgets aktivitet. Årsrapporten gir kommunestyret 
en total oversikt over aktiviteten, i tillegg til at det har blitt gitt løpende informasjon til 
kommunestyret når det har blitt gjennomført undersøkelser. 
 
Saksopplysninger og fakta 
De lovbestemte oppgavene til kontrollutvalget med rapporteringsplikt kan settes opp slik: 
Oppgave: Rapporteringsplikt til kommunestyret: 
Regnskapsrevisjon Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan 

kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp (forskrift for 
kontrollutvalg § 8). 

Forvaltningsrevisjon Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget 
avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og resultatet av disse (forskrift § 11). 
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan 
kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt 
fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter 
utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte 
(forskrift § 12). 

Selskapskontroll Med utgangspunkt i plan for selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi 
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rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført, 
samt om resultatet av disse (forskrift § 15). 

 
I forbindelse med behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll 
vedtok kommunestyret bl.a. å gi kontrollutvalget myndighet til å foreta eventuelle endringer 
i planene i løpet av planperioden. Slike endringer vil eventuelt omtales i kontrollutvalgets 
årsrapport. Planer for inneværende periode ble vedtatt i desember 2016. Planen har blitt 
evaluert og fulgt opp med flere bestillinger. Dette framkommer av årsrapporten.  
 
Kontrollutvalget har også et viktig tilsynsansvar med revisjonens aktivitet gjennom året. Det 
vil si å følge med på om kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunens 
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Dette gjøres via tertialvis rapportering, 
presentasjon av revisjonsstrategi og løpende dialog med revisjonen der det bl.a. settes fokus 
på om arbeidet foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 
kommunal revisjonsskikk og avtale med revisor. Når det gjelder forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll, har kontrollutvalget i større grad påvirkning enn ved regnskapsrevisjon. 
Dette gjelder både innhold og gjennomføring ettersom utvalget er direkte bestillere av tema 
som ønskes gjennomført. 
 
Vurdering: 
Sekretariatet mener at vedlagte rapport gir en god oversikt over aktiviteten til 
kontrollutvalget i 2018. Kontrollutvalget har i 2018 fulgt opp plan for forvaltningsrevisjon og 
plan for selskapskontroll samt andre aktuelle tema som har dukket opp. Kontrollutvalget 
forsøker å holde seg innenfor de forholdsvis begrensede rammer som kommunestyret har 
satt for utvalgets aktiviteter. I 2018 ble det totalt et forholdsvis stort mindreforbruk innen 
utvalgets ansvarsområde i forhold til totalrammen som er registrert i kommunens 
regnskapssystem. Dette skyldes innsparinger både på utvalgets egen drift, sekretariatet og 
regnskapsrevisjonen, samt et lite mindreforbuk på forvaltningsrevisjon. Revisjonens 
kapasitet har satt begrensninger for kontrollutvalgets ønske om å få brukt mer av midlene i 
løpet av 2018.  
 
Ettersom dette er siste årsrapport som det kontrollutvalget som er valgt for denne perioden 
har mulighet for å presentere i kommunestyret er det vedlagt en oversikt over 
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som ble vedtatt i planer i 2016 og tema som er 
kommet til i løpet perioden.  
 
Sekretariatet foreslår at det gjøres følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 
2018 med de endringer som fremkom i møtet. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende: 
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
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Kontrollutvalget Øyer har behandlet saken i møte 11.03.2019 sak 3/19 
 
Protokoll: 
Sekretariatet gjennomgikk forslaget til årsrapport. 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 
2018 med de endringer som framkom i møtet. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende: 
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder 
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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.01.2019 
 
 
Saksbehandler:  Øivind Nyhus Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/552     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
 Saksframstilling Oppfølging av politiske vedtak 31.01.2019 
 Vedtak sak 1/19 Oppfølging av politiske vedtak 31.01.2019 
 Rapporten «Oppfølging av politiske vedtak pr 31.01.2019» 
 Rapporten «Oppfølging av tidligere innspill og spørsmål pr 31.01.2019» 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Bakgrunn 
Som et ledd i sitt tilsyn med kommunens forvaltning vil kontrollutvalget se etter at vedtak 
fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og de underliggende politiske 
organer. 
 
Praksis i mange år har vært at kontrollutvalget gjennomgår rapporten fra rådmannen om 
status for oppfølging av politiske vedtak pr. tertial og vurderer hvorvidt framdriften av de 
enkelte saker/vedtak og de gitte kommentarer anses tilfredsstillende. Deretter sendes 
rapporten til behandling i kommunestyret. 
 
Fakta 
Den vedlagte rapporten er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av 
kontrollutvalget og kommunestyret. Rapporten inneholder de vedtak som krever konkret 
oppfølging av rådmannen. Rådmannen vil som vanlig bli invitert til kontrollutvalgets møte for 
å svare på spørsmål knyttet til rapporten. 
 
Vurdering 
Sekretariatet har gjennomgått rapporten, sammenlignet med tilsvarende rapport pr. 
31.8.2018 og gitt innspill til eventuelle nye vedtak som bør tas inn.  

 
Sekretariatet har ingen spesielle kommentarer til rapporten og overlater til kontrollutvalget 
og kommunestyret å foreta ytterligere vurderinger og eventuelle innspill og kommentarer til 
rapporten. 
 
Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 11.03.2019 sak 1/19: 
Rådmann Ådne Bakke var til stede under behandlingen av saken og kommenterte rapporten. 
Han påpekte enkelte vedtak som ikke lenger er aktuelle å ha med i rapporten, noe som vil bli 
ryddet opp til neste rapportering. 
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I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige vedtak: 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
«Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.08.2018 til orientering». 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.01.2019 til orientering. 
 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder 
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REFERATER - KST 28.03.2018 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/568     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/19 Kommunestyret 28.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
ÅRSMELDINGER: 
 Øyer kommunale boligstiftelse (ØKB) – Årsmelding 2018 
 Eldrerådet – Årsmelding 2018 
 Ungdomsrådet – Årsmelding 2018 
 Flerkulturelt råd – Årsmelding 2018 
 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm – Årsmelding 2018 
 Øyer-Tretten Frivilligsentral – Årsmelding 2018 

 
SAMMENSLÅING AV INNLANDET REVISJON IKS OG HEDMARK REVISJON IKS TIL REVISJON 
INNLANDET IKS M/3 VEDLEGG : DRØFTINGSSAK 
 
PROGRAM EIERSAMLING MED GE AS 20.-21.MARS 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 


