
 

 

REFERAT 

Arbeidsgruppe for utvikling av handlingsplan til ny 

strategi for interkommunalt samarbeid - møte 3  
25. juni 2019, kl. 14.  

Sted: Lillehammer rådhus, møterom Wiese 

Tilstede:   

Øyer kommune:   Brit Kramprud Lundgård, Marthe Lang-Ree og Mari Botterud 

Lillehammer kommune:  Ingunn Trosholmen 

Gausdal kommune:   Hans Oddvar Høistad, Anette Musdalslien og Olav Olstad 

Rådmennene:    Tord Buer Olsen og Ådne Bakke 

 

Møtesekretær:     Hanne Mari Nyhus 

 

Forfall: 

Ole Rolstad, Terje Kongsrud og Rannveig Mogren 

 

1. Referatet fra møte 2.   

Konklusjon: 

Godkjent. 

2. Justert tidsplan for arbeidet i arbeidsgruppen.  
Vedtaket fra kommunestyrene innebar at arbeidsgruppen, til kommunestyre-møtene i 
juni 2019, skulle utarbeide forslag til handlingsplan for 2019-2020, og foreslå hvordan en 
skal jobbe videre med handlingsplanen i resten av planperioden (2021-2023). 
 
Arbeidsgruppen ønsket at tidsplanen skulle justeres slik:  

- Løypemelding til kommunestyrene i juni. Presenteres som referatsak, med et notat.   
- Arbeidsgruppen har et møte i juni og et møte i august.  
- Arbeidsgruppens forslag er ferdig til 1. september 2019   
- Formannskapsbehandling september 2019 
- Kommunestyrebehandling september 2019 
 
Tema i arbeidsgruppemøtet:  

• Hva sa kommunestyrene om løypemeldingen? 

• Arbeidsgruppen tar stilling til tidsplanen, og fastsetter møtedato. 
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Informasjon i møtet: 
Gausdal – ingen kommentarer og dermed tilslutning 
Øyer – ingen kommentarer og dermed tilslutning  
Lillehammer – referatsak for formannskapet da kommunen ikke har tradisjoner med referat-
saker i kommunestyret – ingen kommentarer og dermed tilslutning 
 
Konklusjon: 

Arbeidsgruppa fortsetter arbeidet slik det er nedfelt i referat og handlingsplan og presen-

tert for Gausdal kommunestyre og Øyer kommunestyret og Lillehammer formannskap 

juni 2019. 

Dette innebærer følgende framdriftsplan: 

• Arbeidsgruppas forslag til handlingsplan er ferdig til 1. september 2019 

• Formannskapsbehandling september 2019 

• Kommunestyrebehandling september 2019 

 

Neste møte i arbeidsgruppa er 21. august kl. 14 i Lillehammer Rådhus. 

 

3. Informasjon og kompetanseheving   

Temaet er informasjon og kompetanseheving om interkommunalt samarbeid til folke-
valgte etter valget og de konstituerende møtene. Arbeidsgruppen ser for seg at det lages 
et felles opplegg som kan kjøres i hvert enkelt kommunestyre. Det er viktig å vise de 
gode historiene om hva en har oppnådd gjennom interkommunale samarbeid. Eks. Glør.  
 
Tema i arbeidsgruppemøtet:  

• Arbeidsgruppen har en idedugnad på innholdet i et slikt opplegg.  

• Forslag til oppfølging: Rådmennene kan få i oppdrag å bearbeide innspillene fra  
idedugnaden. Skisse til opplegg presenteres for arbeidsgruppen på neste møte.   

 
Oppsummert momenter fra innspill og drøftinger i møtet: 

• Informasjon og kompetanseheving om interkommunalt samarbeid må inngå i folke-
valgtopplæringen 

• Det som er likt for alle tre kommunestyrene kan samkjøres og eventuelt være en del 
av KS-opplegget  

• Kommunevise behov utover basis og interkommunalt dekkes ved egne opplegg 

• Av hensyn til nye politikere må det gis grunnleggende informasjon, stikkord er histo-
rikk (3-1 – hva kan vi greie oss med en av), hvorfor interkommunalt samarbeid, hva 
har vi oppnådd, har det gitt innbyggerne bedre tjenester osv. 

• Må være konkrete på tilbud og tjenester, eksemplifiseres ikke bare med GLØR og 
IKOMM men med øvrige tjenester 

• Ulike syn og vurderinger mht når felles folkevalgtopplæring bør skje, men flertallet 
mener det bør være så tidlig som praktisk mulig – dvs ferdig i løpet av januar/februar 

• Rimelig enighet om betydningen av felles interkommunal del mht folkevalgtopplæ-
ring og at denne bør skje over to dager med overnatting, første dag basisopplæring, 
andre dag interkommunalt samarbeid 
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• Betydningen av å bli kjent på tvers av kommunegrenser tidlig i perioden 
 
Konklusjon: 

Rådmennene gis i oppdrag å bearbeide innspillene fra idedugnaden.  Skisse til opplegg pre-
senteres for arbeidsgruppen på møte 21. august.   
 
 

4. Utvikling av møteplasser for folkevalgte 

Hvordan utvikle møteplasser for folkevalgte på tvers av kommunene, for å drøfte utford-
ringer og muligheter innen næringsutvikling, arealsamarbeid, samordning av planarbeid 
mv. Arbeidsgruppen vil arbeide med et forslag for 4- årsperioden.  

 
Tema i arbeidsgruppemøtet:  

• Arbeidsgruppen har en idedugnad på temaet møteplasser:  
- Hva er formålet?  
- Hva er ønsket utbytte?  
- Hvilke folkevalgte organ?  
- Hvilke tema?  
- Når?  

• Forslag til oppfølging: Rådmennene kan få i oppdrag å bearbeide innspillene fra 
idedugnaden, og lage skisse for møteplasser for 4-årsperioden. Dette presenteres 
på neste møte i arbeidsgruppen.  

 
Oppsummert momenter fra innspill og drøftinger i møtet: 

• Se på innhold før vurdering av struktur 

• Viktig å ha kontakt på praktisk politikk innenfor ulike fagtema, for eksempel arealpoli-
tikk, helsepolitikk, næringspolitikk, innkjøpspolitikk, fjellpolitikk – men er det nye in-
terkommunale utvalg som er løsningen? 

• Tilnærmet felles møteplaner/møtedatoer i dag – kan samkjøres enda mer – for ek-
sempel ha møter på samme for å kunne behandle felles saker sammen og hver for 
seg 

• Ordførerne har et særlig ansvar for koordinering på tvers av kommunegrensene, bør 
eventuelt ha regelmessige møter 

• I mangel av andre fora har det vært prøvd å reise debatter rundt interkommunalt 
samarbeid i regionrådet 

• Hvordan få til politisk involvering i saker som driftes av administrasjonen, for eksem-
pel digitalisering 

• Felles formannskapskonferanse – ulike syn på nytteverdien – mye det samme som i 
regionrådet 

• Organisering av interkommunale forhold må ses i sammenheng med egen sak om in-
terkommunalt politisk råd (ref felles formannskapskonferanse 24. mai) 

• Samhandlingsreformen og kommunene – behov for evaluering og nye grep, inkl. HSG 

 
Konklusjon: 
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Rådmennene gis i oppdrag å bearbeide innspillene fra idedugnaden, og lage skisse for møte-
plasser for 4-årsperioden. Dette presenteres på neste møte i arbeidsgruppen.  
 

----  

 


