
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 80/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram følgende endringsforslag, etter 
formannskapsbehandling i de 2 andre kommunene, og i samråd med deres ordførere: 
 

1. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen slik den er vedlagt saken, med følgende 
endringer i avtalens punkter 10, 11 og 14: 

a. Punkt 10:  
Sekretariatsarbeidet ledes av en regionsjef som koordinerer sin virksomhet med 
kommunedirektørene og næringssjefen og rapporterer til Interkommunalt 
politisk råd. Sekretariatet har kontorsted i Lillehammer kommune. 

b. Regionkoordinator Regionsjefen innstiller til interkommunalt politisk råd 
innenfor de saksområder som omfattes av denne samarbeidsavtalen, mens 
kommunedirektøren innstiller til formannskap/kommunestyre i saker som 
omhandler endringer i fullmakter/rammer for rådet.  

c. Regionsjefen skal ha en tydelig og utadrettet rolle på vegne av Lillehammer-
regionen.  

d. Punkt 11: 
Økonomiske forhold – drift og tiltaksmidler Innlandet fylkeskommune yter et 
årlig tilskudd til interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen (jfr. 
partnerskapsavtalen mellom fylkeskommunen og kommunene).  

e. Inntil 50% av lønnskostnadene (lønn og sosiale utgifter) til 
regionkoordinator daglig leder/regionsjef finansieres av partnerskapsmidler fra 
Innlandet fylkeskommune. Resterende partnerskapsmidler stilles til disposisjon 
som utviklingsmidler. Kostnader til drifts- og tiltaksmidler utover dette fordeles 
mellom deltakerkommunene.  

f. For stillingen som regionsjef fordeles kostnadene slik at Lillehammer kommune 
dekker 50 prosent av den kommunale andelen av lønnskostnadene, mens Øyer 
og Gausdal dekker 25 prosent hver. Deler av lønnskostnaden søkes finansiert 
gjennom prosjektmidler. 

g. Punkt 14:  
Valgt leder av Interkommunalt politisk råd tildeles 
prokura. Regionsjef og Leder av kommunedirektørgruppa for Lillehammer-
regionen har attestasjonsmyndighet. 
 



 
 

 
 

 

2. Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen etableres etter kommunelovens 
paragraf 18-1 med virkning fra 15.12.19, og erstatter tidligere Regionråd for 
Lillehammerregionen  

 
3. Leder av interkommunalt politisk råd  Ordførerne i de tre kommune gis fullmakt til å 

undertegne partnerskapsavtale med Innlandet fylkeskommune.  
 

4. Administrative og økonomiske forpliktelser innarbeides i deltakernes planer og 
budsjetter, i tråd med samarbeidsavtalen med de endringer kommunestyret har vedtatt. 
 

5. Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med kommunene Øyer og 
Lillehammer, foreta en gjennomgang og evaluering av Lillehammer-regionen Vekst. 
Det skal i arbeidet legges vekt på oppnådde resultater, forventninger til fremtidige 
resultater, hensiktsmessig organisering i forhold til helhetlig kommunalt næringsarbeid, 
bemanning, kompetanse samt andre relevante forhold knyttet til kommunenes og 
regionens næringsutvikling. Det bes om at formannskapet orienteres om arbeidet innen 
utgangen av 1. kvartal 2020, som grunnlag for videre politisk oppfølging.  
 

6. Eventuelle endringer i samarbeidsavtalen knyttet til administrasjon og arbeidsform skal 
vurderes etter evalueringen av Lillehammer-regionen Vekst som er beskrevet i punkt 5.  
 

7. Det forutsettes at kommunene i Lillehammer-regionen fatter likelydende vedtak knyttet 
til samarbeidsavtalen og etablering av Interkommunalt politisk råd, og at Innlandet 
fylkeskommune godkjenner samarbeidsavtalen. 

 
Votering:  
Forslaget fra Anette Musdalslien ble enstemmig tiltrådt.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen slik den er vedlagt saken, med følgende 
endringer i avtalens punkter 10, 11 og 14: 

a. Punkt 10:  
Sekretariatsarbeidet ledes av en regionsjef som koordinerer sin virksomhet med 
kommunedirektørene og næringssjefen og rapporterer til Interkommunalt 
politisk råd. Sekretariatet har kontorsted i Lillehammer kommune. 

b. Regionkoordinator Regionsjefen innstiller til interkommunalt politisk råd 
innenfor de saksområder som omfattes av denne samarbeidsavtalen, mens 



 
 

 
 

 

kommunedirektøren innstiller til formannskap/kommunestyre i saker som 
omhandler endringer i fullmakter/rammer for rådet.  

c. Regionsjefen skal ha en tydelig og utadrettet rolle på vegne av Lillehammer-
regionen.  

d. Punkt 11: 
Økonomiske forhold – drift og tiltaksmidler Innlandet fylkeskommune yter et 
årlig tilskudd til interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen (jfr. 
partnerskapsavtalen mellom fylkeskommunen og kommunene).  

e. Inntil 50% av lønnskostnadene (lønn og sosiale utgifter) til 
regionkoordinator daglig leder/regionsjef finansieres av partnerskapsmidler fra 
Innlandet fylkeskommune. Resterende partnerskapsmidler stilles til disposisjon 
som utviklingsmidler. Kostnader til drifts- og tiltaksmidler utover dette fordeles 
mellom deltakerkommunene.  

f. For stillingen som regionsjef fordeles kostnadene slik at Lillehammer kommune 
dekker 50 prosent av den kommunale andelen av lønnskostnadene, mens Øyer 
og Gausdal dekker 25 prosent hver. Deler av lønnskostnaden søkes finansiert 
gjennom prosjektmidler. 

g. Punkt 14:  
Valgt leder av Interkommunalt politisk råd tildeles 
prokura. Regionsjef og Leder av kommunedirektørgruppa for Lillehammer-
regionen har attestasjonsmyndighet. 
 

2. Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen etableres etter kommunelovens 
paragraf 18-1 med virkning fra 15.12.19, og erstatter tidligere Regionråd for 
Lillehammerregionen  

 
3. Leder av interkommunalt politisk råd  Ordførerne i de tre kommune gis fullmakt til å 

undertegne partnerskapsavtale med Innlandet fylkeskommune.  
 

4. Administrative og økonomiske forpliktelser innarbeides i deltakernes planer og 
budsjetter, i tråd med samarbeidsavtalen med de endringer kommunestyret har vedtatt. 
 

5. Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med kommunene Øyer og 
Lillehammer, foreta en gjennomgang og evaluering av Lillehammer-regionen Vekst. 
Det skal i arbeidet legges vekt på oppnådde resultater, forventninger til fremtidige 
resultater, hensiktsmessig organisering i forhold til helhetlig kommunalt næringsarbeid, 
bemanning, kompetanse samt andre relevante forhold knyttet til kommunenes og 
regionens næringsutvikling. Det bes om at formannskapet orienteres om arbeidet innen 



 
 

 
 

 

utgangen av 1. kvartal 2020, som grunnlag for videre politisk oppfølging.  
 

6. Eventuelle endringer i samarbeidsavtalen knyttet til administrasjon og arbeidsform skal 
vurderes etter evalueringen av Lillehammer-regionen Vekst som er beskrevet i punkt 5.  
 

7. Det forutsettes at kommunene i Lillehammer-regionen fatter likelydende vedtak knyttet 
til samarbeidsavtalen og etablering av Interkommunalt politisk råd, og at Innlandet 
fylkeskommune godkjenner samarbeidsavtalen. 

 
 


