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Sammendrag:
I henhold til Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019-2023 Øyer
kommune skal Tjenesteutvalget evalueres etter 2 års virketid. Reglementet ble vedtatt i
KST-sak 113/19, 31.10.2019. Tjenesteutvalget gjennomfører egenevaluering, og legger i
denne saken fram sin konklusjon for vurdering.
Saksutredning:
Ny organisering av politiske utvalg ble innført i kommunestyreperioden 2019-2023, med
virkning fra 31.10.2019. Det ble da vedtatt ar Øyer kommune, i tillegg til Formannskap,
skulle har Plan- og miljøutvalg og Tjenesteutvalg. Tjenesteutvalget har bestått av 7
medlemmer, og alle partiene i Kommunestyret har vært representert i utvalget. Sekretær
for utvalget har vært kommunalsjef.
Tjenesteutvalget har gjennomført månedlige møter i henhold til møteplan, med noen
unntak i pandemi-perioden. Oppdraget for Tjenesteutvalget har bl.a. handlet om å gjøre
seg mer kjent med alle tjenesteområdene. I løpet av 2020 ble det gjennomført møter med
alle tjenestelederne, delvis samlet i henhold til arbeidsområder (barnehager, skoler, osv).
Videre har utvalget behandlet ordinære saker, med innstilling til Kommunestyret.
I 2021 har Tjenesteutvalget jobbet mye med utredning av framtidens helse- og
omsorgstjenester, etter oppdrag fra Kommunestyrets budsjettvedtak.
Vurdering:
Det er i Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019-2023 ikke bestemt
hvordan evaluering av utvalget skal gjennomføres. Tjenesteutvalget ønsker å levere
egenevaluering til Kommunestyret for vurdering av utvalgets framtidige rolle.
Tjenesteutvalget skal i henhold til reglementsheftet behandle saker som omfatter hele
spekteret av kommunens tjenestetilbud. Utvalgets første 2 virkeår har gått med til å sette
utvalgets medlemmer inn i tjenestetilbudet gjennom dialog med tjenestelederne. Utvalgets
arbeid har også vært preget av de begrensninger som har fulgt med pandemien.
Av ordinære saker som har vært behandlet i utvalget kan nevnes:
 Bosetting av flyktninger

 Sammenslåing av barneverntjenesten Øyer og Gausdal
 Frivilligmeldingen
 Utviklingsplan Øyer kulturskole
 Tilstandsrapport grunnskolen
 Kulturminneplan
I tillegg har utvalget jobbet med utredning av framtidens helse- og omsorgstjenester i en
omfattende prosess. I prosessen har administrasjonen bidratt, og i tillegg konsulentfirmaet
Ambia AS som har utarbeidet og bearbeidet grunnlagsmaterialet.
Perioden mars 2020 til september 2021 har vært krevende på mange vis, og det har ikke
vært mulig for Tjenesteutvalget å organisere sitt arbeid optimalt. Dette kom spesielt til syne
i prosessen med utredning av framtidens helse- og omsorgtjenester. Det var en
forutsetning i vedtaket at ansatte og innbyggere skulle involveres. Med de begrensinger
som har gjeldt i pandemien har en slik involvering vært vanskelig. Det har ikke vært mulig å
gjennomføre folkemøter eller store ansamlinger av ansatte, og veldig mange av de
ordinære utvalgsmøtene har vært gjennomført via Teams – som i seg selv gir utfordringer i
en slik prosess.
En evaluering av Tjenesteutvalget midt i en Kommunestyreperiode har sine utfordringer. I
tillegg har pandemien påført noen ekstra utfordringer. Administrasjonen tilrår at
Tjenesteutvalget får fortsette sitt arbeid ut Kommunestyreperioden, og at en total
evaluering av den politiske organiseringen gjennomføres da. Det må også jobbes med å
tydeliggjøre delegering og ansvar for de ulike utvalgene, og forankre dette i
reglementsheftet. Det overlates til Tjenesteutvalget selv å komme med konklusjon i
egenevalueringen, og formulere en innstilling til Kommunestyret.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Saken legges fram uten forslag til innstilling.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Frode Fossbakken

