
Økonomiplan 2022-2025
Årsbudsjett 2022

Kommunestyret 17. juni 2021



Budsjettprosess

• Kjøreplan vedtatt i FSK-sak 57/21
• Budsjettkonferanse 17. juni
• Tema på formannskapsmøter
• Saldert budsjettforslag 29. oktober
• Formannskapets innstilling 16. november
• Kommunestyrets behandling 9. desember



Handlingsregler 

1. Netto driftsresultat: 1,75 %

2. Disposisjonsfond: 10 % av driftsinntekter

3. Korrigert gjeld < 80 % av driftsinntekter

4. Investeringer: 75 % av årlige avdrag



Kommuneproposisjonen 

• 3,2 milliarder kroner i økte skatteinntekter 
for kommunesektoren

• Uendret kostnadsvekst
• Øker kommunesektorens handlingsrom
• Økte demografikostander
• Økte pensjonskostnader



Kommunalt økonomisk handlingsrom? 

• Underfinansiert barnehagenorm
• Kommunenes finansiering av 

fastlegeordningen
• Innslagspunkt for ressurskrevende 

tjenester økt over år
• Langtidseffekt av pandemien



Økonomiske utgangspunkt i Øyer?

• Innbyggertall 
• Skatt
• Rentenivå
• Integreringstilskudd  
• Ubalanse i tjenester

• Salderingsbehov budsjett 2022: 15-20 millioner



Tjenesteenheter 
Mosjordet og Vidarheim 

barnehage
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Fakta

- Mosjordet barnehage har 10,4 årsverk fordelt på 11 ansatte.
- Vidarheim har 22,6 årsverk fordelt på 24 ansatte.
- Minoritetsspråklige barn i kommunen fordeler seg slik i barnehagene: 18 i Vidarheim, 12 i 

Granrudmoen, 6 i Hågåsletta, 4 i Mosjordet og 0 i Dulven.
- Behovet for barnehageplasser varierer fra år til år. Kommunen har ansvar for at barn får 

oppfylt sin rett til barnehageplass. Mosjordet og Vidarheim øker og reduserer antall plasser i 
takt med behovet. De kommunale barnehagene fungerer på den måten som buffere som 
sikrer at alle får oppfylt rettighetene sine.

- I Øyer er Vidarheim den eneste barnehagen som tilbyr deltidsplasser. På Tretten tilbyr både 
Mosjordet og Dulven deltidsplasser. Til høsten er det bare 8 barn som har redusert plass.

- Drifts- og investeringsplanen for barnehage 2020-23 har prognoser for befolkningsutviklingen 
og behov for barnehageplasser. I 2020 viste det seg at det var behov for noen flere plasser 
enn planen beskriver. I 2021 er det behov for noen færre plasser, og Mosjordet har derfor 
kunne redusere med 6 plasser/et årsverk.

Barn i barnehagene i Øyer per 1.9.21

Mosjordet 38

Vidarheim 87

Dulven (privat barnehage) 30

Hågåsletta (privat barnehage) 52

Granrudmoen (privat barnehage) 32



Status
- Barnehageloven har fått en ny paragraf om psykososialt miljø, med aktivitetsplikt og 

klare saksbehandlingsregler som skal sikre at barn har et trygt og godt miljø.
- Barnehagene tar i mot lærlinger og elever fra videregående skoler og høyskoler. I tillegg 

tilbyr vi plasser for arbeids- og språkpraksis.
- God tilgang til kvalifiserte søkere når vi lyser ut stillinger.
- Digitalisering – til høsten tar vi i bruk egen app for kommunikasjon med foreldre.
- Godt samarbeid mellom kommunale og private barnehager i Øyer. Blant annet felles 

opplegg med svømmeundervisning for de eldste barna i alle barnehager. Vi deler også 
på en støttepedagog som er en ressurs for de minoritetsspråklige barna.

- Mosjordet og Vidarheim har langtids planer for det pedagogiske arbeidet.
- Begge barnehagene går nå inn i en periode der det satses på Ikt og prosjektarbeid.
- Vi har fått investeringsmidler til innkjøp, og midler til frikjøp av prosjektledere til å 

arbeide med barnehagenes digitale praksis.
- Barnehagene deltar i  den regionale ordningen for kompetanseutvikling i 

barnehagesektoren, samarbeid med INN og nabokommunene.



Utfordringer 2022-2025
- Begge barnehagene har nå flere ansatte over 60 år.
- Vi oppfyller akkurat barnehagelovens minimumsnorm for bemanning. 

Det gir liten fleksibilitet og sårbarhet ved sykdom og permisjoner.
- Kvalitet i barnehagen fordrer høy personaltetthet.
- Fleksibilitet når behovet for barnehageplasser endres fra år til år.
- Styrkingsmidlene vi tidligere hadde til tidlig innsats i barnegruppene er 

borte fra budsjettet. 



Konsekvenser av ramme

- Vidarheim klarer akkurat å drifte dagens plasser innenfor ramma.

- Mosjordet sin ramme er bare tilstrekkelig dersom barnehagen får en varig 
reduksjon av antall plasser.

- Barnehagene kan ikke ta inn barn som søker om plasser gjennom året. Det betyr at 
barn som er født i vårhalvåret har små sjanser til å få komme til barnehage når de 
fyller et år.



Tjenesteenheter 
Aurvoll, Solvang og Øyer 

ungdomsskole
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Fakta for Solvang skole

- Totalt 249 elever. 141 av dem går på 1.-4.trinn og resten på 
mellomtrinnet

- Cirka 26 av elevene får særskilt norskopplæring selv om antallet 
minoritetsspråklige er cirka 63 elever.

- Administrasjon: Rektor 80%, inspektør 80%, sekretær i 100% 
(samlingsstund, elevråd og undervisning). 

- Det er cirka 23,48 årsverk til undervisning
- Det er cirka 7,32 årsverk til vernepleier, fagarbeider og assistent
- Sykefravær hittil i år er cirka 8 %



Fakta for Aurvoll skole

- Totalt  elever 106 elever dette skoleåret. Skoleåret 2021-2022 vil det være 110 
elever ved skolen. 

- Administrasjon: Rektor 100% (75/25, ikke mulig i praksis) 
Inspektørressurs på 40%, som er delt på to teamledere. 
Skolesekretær i 60% stilling, har i tillegg lederansvar SFO i 20%.

- Det er cirka 12,3 årsverk til undervisning.
- Det er cirka 5,43 årsverk totalt skole og SFO til miljøarbeidere, fagarbeidere og 

assistent. Skole isolert ca 4,5 årsverk. Disse er knyttet til vedtak etter 
sakkyndige vurderinger fra PPT.

- Sykefravær hittil i år



Fakta for Ungdomsskolen

- Totalt 179 elever. 
- Har vedtak om spesialundervisning
- Administrasjon: Rektor 100%, inspektør 80% + sekretær i 89%. 
- 25 lærere som utgjør 22,8 årsverk
- 5 vernepleiere, fagarbeidere, som utgjør 4,26 årsverk
- Sykefravær hittil i år er cirka 5 %



Status

- Fagfornyelsen og Dekomp (samarbeid mellom Gausdal, Lillehammer og Øyer 
kommune)

- Kompetanseheving
- Covid-19 

Solvang
- Handlingsplan for sosial kompetanse
- Inkluderende undervisning
- Godt samarbeid Kulturskolen. Unikt å være under samme tak.
- Flerkulturell skole som gjør skolen rikere
- SFO

Øyer ungdomsskole
- Folkehelseprosjektet «Åpen skole»
- Treårsplaner, gjennomgripende
- Kollegium med lang og godkjent utdanning



Status Aurvoll 
Vi opplever at skolen er en trygg og god læringsarena. Gjennom undersøkelser knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet og mobbing 
skal vi avdekke tidlig, og være i forkant og drive et godt forebyggende arbeid. Det er gjennomført elevundersøkelser og 
foreldreundersøkelser dette året.

Arbeidsmiljøet på Aurvoll godt, og er preget av dedikerte og kompetente medarbeidere som hver dag gjør sitt beste for å levere gode 
tjenester til elever, foreldre og brukere av SFO. Dette har blitt utfordret gjennom sosial distanse dette året. Det har preget skolen.

Vi har i 2021 hatt et generelt fravær på ca 8,06%. Dette er en økning fra forrige skoleår. Dette har gjort det utfordrende med tanke på 
den daglige driften, når vi ikke leier inn eksterne vikarer. 
Tjenesteleder har vært sykmeldt helt og delvis siden november 2020. Omfordeling av oppgaver og ansvar har blitt gjort. 

Økonomisk er det utfordrende. Vi la en plan for innsparinger i budsjettarbeidet for 2020-2022. Dette skoleåret har det blitt gjort 
endringer i denne planen. Det har blitt styrket med flere pedagoger for å drive innenfor lov og forskrift, og i henhold til sakkyndige 
rapporter.

Vi deltar aktivt i Desentralisert ordning for kompetanseheving i skolen(Dekomp). Dette året har vært spesielt, og vi forventer å ta igjen 
en del neste år da vi ikke har gjennomført etter planen. Daglig drift har vært prioritert. 

Åpen skole på Aurvoll har ikke blitt gjennomført pga covid-19

Har gjennomført to nedstenginger i løpet av skoleåret knyttet til pandemien. 

SFO har hatt ca 50% dekning fra tidligere år, med i snitt 15 barn påmeldt. 



Utfordringer 2022-2025
Felles
- Covid-19
- Fagfornyelsen
- Digital kompetanse og dannelse
- Tidlig innsats
- Satsningsområder

Solvang skole
- Vi har allerede et overforbruk og estimerer at vi vil gå med et underskudd, tross tiltak med halvårsvirkning 

(fom 01.08.21). Vi strever med å ha forsvarlig drift ut fra lov, forskrift og enkeltvedtak (de behovene 
elevene har) med den økonomiske rammen som er tildelt. 

- Eksempelvis har vi mange elever med fulldekning assistent fra og med høsten 2021.    
- Sparer inn der vi kan (svømming, assistenter, skolebøker)

- SFO er delt i kohorter som krever flere ansatte. Disse er på midlertidig kontrakt frem til høsten 2021. 

Øyer ungdomsskole
- Innkjøp og oppdateringer av læreverk, læremidler og utstyr
- Ta utfordringene i forhold til framtidige kompetansekrav
- Må hele tiden tenke rasjonell og kvalitetsmessig organisering



Utfordringer 2022-2025

Aurvoll
• Vi tar utgangspunkt i fremskrevet ramme. 

• Drive en faglig forsvarlig og lovlig drift med de økonomiske rammene som er gitt.,  

• Være forberedt på uforutsette hendelser og situasjoner når vi opplever at det ikke er «rom» i personalkabalen til å sett inn 
«trykket» når de oppstår, tidlig innsats og pedagognorm.

• For å møte utfordringene økonomisk bruker vi svært lite eksterne vikarer. Vi flytter om på personalet der vi vet det er 
behov. Dette er sårbart med tanke på oppfølging av elever med, og uten enkeltvedtak og sakkyndige vurderinger knyttet til 
andre utfordringer. Utfordrende også i arbeidet med å følge opp skolemiljøsaker, være forebyggende. 

• Ressurser til innkjøp av nye læremidler som møter kravene som ligger i fagfornyelsen fra skolestart høsten 2020. 

• Drive et godt forebyggende arbeid knyttet til elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Gi de ansatte et kompetanseløft er 
prioritert. 

• Svømmeopplæringen

• Få flere barn til å bruke SFO tilbudet.



Konsekvenser av ramme

Forutsatt at vi har den rammen vi har i dag

Felles 
- Ressurser til læremidler
- Morsmålsopplæring
- Oppfylle spesialpedagogiske vedtak med 100% dekning

Aurvoll og Solvang
- Vi vil streve med å gi tidlig innsats på sikt fordi det krever mannskap og kompetanse
- Fra og med høsten 2021 gjør Solvang skole kutt i ansatte. Vi vil streve med å gi et lovpålagt tilbud til elever 

med store behov slik rammen er per i dag. 

Øyer ungdomsskole
- Mindre muligheter for nødvendig deling
- Lavere lærerdekning gir mindre muligheter for tilpasninger
- Drift etter lovlige rammer kan bli en utfordring



Tjenesteenhet
Helse og familietjenesten
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Fakta

36,1 årsverk
Budsjett ca 40 millioner

2 legekontor (Øyer og Tretten)
Helsestasjon

NAV
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Flyktningtjeneste
Rus og psykisk helse

Og fagområdene; Fysio, Pårørendekontakt, SLT, 
Folkehelse, Radikalisering

Vi er ikke veldig mange, men vi er ganske GODE!



Status

- Tjenesten har hatt store og krevende oppgaver i forbindelse med Covid-19 pandemien
- Tjenesten har fortsatt store utfordringer (av 100 smittede var 56 av dem i mai 2021!)
- Vi har klart å levere ordinære tjenester til tross for pandemien (viktig!)
- Med relativt få ansatte og stor spredning i fagområder er kabalen krevende
- Det har vært et sterkt begrenset handlingsrom grunnet «korona-effekten»
- Vi ligger etter skjema når det gjelder digitalisering og nødvendige oppgraderinger
- Vi holder på med å gjennomføre en ny intern organisering
- Vi jobber med enda bedre tydeliggjøring av ansvar og myndiggjøring
- Vi har en stor jobb med å oppdatere arkiver (er igangsatt, men er krevende)
- Vi må gjennomføre saksbehandleropplæring og gi flere tilganger (ledere/koordinatorer)
- Mer effektiv ledelse i avdelingene ved å delegere og muliggjøre mer ansvar
- Tettere oppfølging internt av økonomi og resultater gjennom året

- Svært positivt: Vi har mange kompetente medarbeidere med god utdanning og erfaring
- Vi har mange dyktige og motiverte ledere som ønsker og vil ta ansvar!
- Vi rekrutterer uten problemer og fyller vakanser med kompetente medarbeidere!



Utfordringer 2022-2025
- Fortsette arbeidet med å «delegere og digitalisere»

- Oppdatering av PC-park, lisenser og tilgang/bruk
- Mer saksbehandleropplæring
- Gode arkivsystemer
- Effektivisere og prioritere innenfor tjenesten (krevende rammer)
- Smidig og fleksibel organisasjon med redusert sårbarhet(!)
- Ukjente langtidseffekter og ettervirkninger av Korona
- Relativt dyr organisering av legetjenester
- Behov for investeringer i kostbart medisinsk utstyr
- Reduserte tilskudd, men fortsatt behov av flyktningetjenester
- Etterslep og vekst i PPT (mye avhengig av oppvekst/skole)
- Bedre/mer boligsosialt arbeid (øke startlån, boligbygging, eie/leie)
- NAV; arbeid, bolig, økonomisk sosialhjelp (lav lønn/dyrt å kjøpe)
- Sikre ressurser til forebygging; rus, psykiske lidelser, radikalisering/SLT
- Styrke arbeidet med inkludering og deltakelse



Konsekvenser av ramme
- Tjenesten har få ansatte, men mange kompetansekrevende fagområder
- Ingen fagområder har særlig handlingsrom, og er sårbare med få ansatte
- Reduserte rammer medfører redusert aktivitet
- Ingen fagområder kan reduseres uten direkte å påvirke tjenestetilbudet
- Vanskelig å effektivisere klient/pasientrettede tilbud ytterligere
- Det er nødvendig med en ny gjennomgang av innhold i de ulike tjenester
- Det kan være nødvendig å vurdere strukturelle grep innen tjenesten
- Det kan være nødvendig å se på strukturer mellom ulike tjenester
- Vurdere lovpålagt/ikke lovpålagt tjenesteproduksjon
- Rammetilpassing vil sannsynligvis redusere forebyggende aktivitet
- Rammetilpassing nå vil kunne forskyve og øke fremtidige kostnader

- Det er ikke mulig å opprettholde aktivitet på dagens nivå innenfor ramme!



Tjenesteenheter
Øyer helsehus og 
Hjemmetjenester
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Fakta ØYER HELSEHUS

• Øyer helsehus
• Pleieavdelinger

• Langtids 1,2,3
• Skjerma og Bokoll
• Korttids
• Natt-team (server både ØHH og hele Hj. Tjenesten)

• Kjøkken/vaskeri
• Stab (felles helse- og omsorg)

• Pleieavdelingene har døgnkontinuerlig drift (dag, kveld, natt) og høyt krav til kvalifisert bemanning og innleie ved fravær.
• Kjøkkenet er bemannet 7 dager i uken, mens vaskeri er bemannet 5 dager i uken (mandag-fredag).
• Stab består av 4 dagtidsstillinger i 80-100% (mandag-fredag)



Status ØYER HELSEHUS

• De aller fleste beboerne på ØHH (langtidspasientene) er hos oss som sitt siste bosted. 
Bygget og innholdet i bygget er vi stolte av!
Men hvordan skal Øyer helsehus bli og være en del av fremtiden helse- og omsorgstjenester?
Hva vi gjør i dag, påvirker det vi gjør i morgen… Hva må til for å utvikle framtidens helse- og omsorgstjenester 
(St.meld. «Leve hele livet» og lokal «Plan for livsløp» i ØK) 

• I overkant av 80% av sykehjemsbeboere med langtidsplass har kognitiv svikt.

• Ca. halve Korttidsavdelingen er per nå belagt med langtidspasienter.
Det positive ved det er at ingen venter på langtidsplass i eget hjem, slik det er per nå
(Dette gjelder innbyggere som kan få vedtak om innvilget langtidsplass, men som ikke kommer inn på ØHH fordi det er fult)

• Det er og blir stadig mer komplekse helseutfordringer i brukergruppen på helsehuset.
Det stiller økte krav til bemanningen, både rent faglig men også ift. pleietyngden, nye metoder og samarbeid (tverrfaglig)

• Velferdsteknologi er en del av driften ved Øyer helsehus. Det brukes mye ressurser både blant helsepersonell og 
administrative stillinger til å nyttiggjøre seg av løsningene vi allerede har og til oppdateringer på disse.

• Sykehjemslege er viktig for driften, og det er en utfordring ift. rekrutering og langsiktig nyttiggjøring.



Utfordringer 2022-2025 ØYER HELSEHUS
• Sterkt behov for den 3 avdelingslederen på pleieavdelingene ØHH.

Antall årsverk og ansatte totalt er en stor utfordring for våre 2 avdelingsleder ift. å følge opp og videreutvikle 
tjenesten på en hensiktsmessig og nødvendig måte.

• I overkant av 80 prosent av de som har langtidsplass i sykehjem, har demenssykdom (FHI.no)
Likevel bor de aller fleste med demens hjemme, og ikke på sykehjem: To tredeler av de om lag 100 000 med 
demens i 2020, bodde hjemme (Gjøra, 2021).
Kompetanseheving og faglig påfyll er ikke et behov som ønskes dekket, det er nødvendig for å følge utviklingen 
som pågår (jf. omorganisering og reduksjoner i spesialisthelsetjenesten – utskrivninger fra sykehus til kommune 
endres, det overføres pasienter med kompleks utfordringer og diagnoser i større grad).
Rekrutering av Spl. natt-team er en utfordring, og framover vil det bli aktuelt med økning i spl. dekningen i natt-
team (omgjøre h.f. til spl. stillinger)

• Langtidspasienter på Korttidsavdelingen gjør fleksibiliteten og spillerommet i møte med 
hjemmetjenesten og utskrivningsklare pasienter snevert. 

Tildelingsteam vil kunne bidra til å løse denne utfordringen

• Rekrutteringsutfordring sykehjemslegestillingen – hyppig utskiftning i stillingen de siste årene
Dette skaper utfordringer med å få til et godt og nødvendig tett samarbeid mellom ansatte på de ulike 
avdelingene. 



Fakta  HJEMMETJENESTEN

Hjemmetjenesten
• Hjemmesykepleie 

• Øyer Arbeidslag inkl omsorgsboliger Bakketun
• Tretten Arbeidslag inkl omsorgsboliger Furumo og Furu

• Velferdsteknologiske løsninger - Trygghetsalarm  
• Hjemmehjelp
• Kreftkoordinator
• Hverdagsrehabilitering/hjemmetrenere
• Omsorgslønn, avlastning i hjemmet 
• Tildeling;  saksbehandling/tildeling av tjenester i helse-og omsorgstjenesten m/oppfølging av 

utskrivningsklare pasienter

Felles Fagtjeneste
• Fysioterapeut og ergoterapeut
• Demenskoordinator
• Hjelpemidler
• Dagtilbud Tretten (Øyer Helsehus)
• Dagtilbud Bakketun bosenter



Status HJEMMETJENESTEN

- Antall pasienter ganske stabilt, men flere eldre – vedtakstimer øker

- Velferdsteknologiske løsninger erstatter besøk, og vedtakstimene går ned; eks utdeling av 
medisiner 3 ganger om dagen erstattes av en multidosedispenser. Besøkene reduseres til et 
besøk hver 14.dag for skift av medisinrull. «Små vedtak»/få timer er i slike tilfelle positivt, og 
betyr IKKE at hjemmetjenesten har «Åpen dør» – tvert imot!

- Alle ansatte har med seg mobiltelefon/LMP når de er ute på oppdrag. Pasientjournalen 
tilgjengelig på disse telefonene. Kontortiden/dokumentasjonen foregår umiddelbart, i bilen hos 
pasienten.

- Det er tydelig økning i forhold til behov for hjelpemidler i hjemmet; pasientene er dårligere. 

- Hjemmedød



Utfordringer 2022-2025 HJEMMETJENESTEN

- Flere eldre med behov for flere tjenester. Fysisk spreke demente. 
Forventninger fra pårørende/befolkningen?

- Utfordrende med forebygging når det er knappe
ressurser.

- Kunne utnytte velferdsteknologiske løsninger til beste for bruker, 
ansatte og pårørende. System for tydelighet av effekt/gevinst ved 
bruk av ny teknologi og måter å jobbe på.

- Ny rammeavtale for biler – erstatning av de gamle 2021/2022. 
Grønn profil? (El-bil, hybrid, diesel/bensin)



Konsekvenser av ramme 
HJEMMETJENESTEN

- Folk vil bo lengst mulig hjemme. Økning eldre og demente. Tjenestene 
leveres i dag, men nødvendig å ta i bruk ny teknologi for å møte 
morgendagens utfordringer. Sykehusene skriver raskt ut pasienter, flere skal 
behandles i kommunen. Kommunen må forberede seg på 
hjemmeoppfølging av avanser art. Dette må bygges opp samtidig som 
dagens pasienter skal få den bistand de har krav på, og som er nødvendig. 
Dette krever at organisasjonen er endringsvillige og kan levere tjenester på 
en ny måte.

- Hvis fortsatt stramme rammer kan ikke tjenesten videreutvikles; Vi skal ta 
vare på det vi gjør i dag, samtidig som vi skal utvikle tjenester for framtiden.

- Dyrt å drive ad hoc – lovpålagte tjenester



Utfordringer 2022-2025 
FELLES FOR ØHH OG HJEMMETJENESTEN

- Natt-team
- Nødvendig med økt sykepleie-dekning slik at pasienter kan få rett 

behandling i eget hjem, også på natt
- Bakketun – ikke «fullsprinklet», men også mange dårlige beboere der

- Tildeling av tjenester – rett plass for pasienten 

- Rask utskrivelse fra sykehus – behandling skal foregå i egen kommune



Konsekvenser av ramme
FELLES FOR ØHH OG HJEMMETJENESTEN

- Utsettelse av institusjonsplass hvis velfungerende Korttidsavdeling ikke er realiteten;
Mål om at dårlig pasient kan innom ØHH etter sykehusopphold, opptrening av hjemmeboende med 
begynnende funksjonssvikt, avlastning for pårørende

Da vil kan vi utsette institusjonsplass for innbyggere som ønsker å bo hjemme lengst mulig

- Ikke egne ressurser til Tildeling av tjenester;
Kommunen er ikke forberedt ved pasient-utskrivning fra sykehuset, uten å ha Tildeling.
Det er daglig kommunikasjon med sykehuset på saksbehandling/avgjøre mottaket av pasienter – hvem 
skal gjøre det, hvis ikke Tildeling?

Det er ikke anledning til å vurdere best tiltak for pasient, pårørende og bruk av ressurser.
Nødvendig med tett dialog mellom Tildeling, hjemmetjenesten og korttidsavdelingen.



Tjenesteenheter
Miljøtjenester og bofellesskap
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Fakta 

Øvregate bofellesskap
Tunfaret Bofellesskap  
Aktivitetssenteret Tretten
Miljøtjenesten
Furuvegen bo og avlastning
BPA (brukerstyrt personlig assistanse) 
Støttekontakter voksne og barn
Koordinator for barn og unge
Avlastning barn
Omsorgslønn 



Status

En enhet som har vokst mye siste årene.

Koordinator barn og unge er flytta over fra Helse og Familie. 

Nå følger enheten brukergruppen fra de er små til de blir voksne, dette gir 
bedre overganger og mindre overraskelser i tjenestene. 



Utfordringer 2022-2025

En voksende brukergruppe. 

Store endringer på kort varsel.
Brukerne våre har veldig individuelle behov med store 
forskjeller.



Konsekvenser av ramme

Praktisk bistand opplæring er en dyr tjeneste som krever tid.

God opplæring av brukerne, fører til færre og mindre omfattende 
tjenester.

Vi må ha rammer til å gjør brukerne våre mest mulig selvstendige.



Tjenesteenhet
Kultur og fellestjenester
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Fakta 

✓ Øyer kulturskole: 14 ansatte/5,9 årsverk. 15 ulike tilbud, 240 elever (ca 40 % av 
grunnskoleelevene 

✓ Øyer folkebibliotek: 3 ansatte/1,7 årsverk. Ca 940 aktive lånere, to utlånsavdelinger med 
samlet åpningstid 26 timer/uke, «Åpent hus» med ulike typer arrangement. Nyter godt av 
nettverk bibliotekene imellom, forbedrer tilbudet og gir økt tilgjengelighet

✓ Allmenn kultur, idrett og ungdomsarbeid: 
✓ Allmenn kultur: 1 ansatt/1 årsverk: Friluftsliv, kultur og kulturminner, fritidsaktiviteter 

barn og unge, frivillighet, barn og unges representant i plan- og byggesaker 
✓ Idrett: 1 ansatt/0,3 årsverk: Samarbeidsordning ØTI/Øk. Saksbehandling, rådgivning og 

veiledning overfor lag/foreninger på idrettsfeltet
✓ Ungdomsarbeid: 2 ansatte/0,6 årsverk. Ungdomsklubb tirsdager 18 – 21, normalt (før 

pandemien) møtte ca 30 ungdommer. UKM – Ung kultur Møtes (digitalt arrangement 
under pandemien). Årvisst «lan» (spill), gjennomfører gratis aktivitetsuke i sommer. 



Fakta

✓ Fellestjenester: 6 ansatte/6 årsverk:
✓ Personal: Rådgivning, veiledning, saksbehandling
✓ Informasjon: Hjemmeside, Hærdera
✓ Diverse system: System-, utviklings- og driftsansvar
✓ Saksbehandling: Salg/skjenking, servering, tobakksalg, barnehage (red. foreldrebetaling 

og kjernetid) 
✓ Arkiv: Internkontroll, brukerstøtte og opplæring. Prosjektarbeid.
✓ Politisk sekretariat
✓ Valg
✓ Servicetorg

✓ Leder for enheten: Et årsverk: Personal-, fag- og økonomiansvar. Bredt oppgavespekter og en-
persons-funksjoner gir sårbarhet, «faglig ensomhet». Påkrevet at leder er tett på den enkelte 
medarbeider. 



Status
Kulturskolen: Veldig bra søkning H-21, 28 søkere til nytt dansetilbud (ca 15 % 
minoritetsbakgrunn). Venteliste 15 stk, herav 7 piano. Musikal og ungdomskor – arbeider 
med rekruttering utover høsten.

Øyer folkebibliotek: Aktuelt og godt bok-tilbud. En del aktiviteter preget av/midlertidig 
stoppet pga pandemien. Samarbeider om aktiviteter med blant annet Flyktningetjenesten, 
Røde kors og Frivilligsentralen. Styrket tilbudet til barn og unge.  

Allmenn kultur, idretts- og ungdomsarbeid: Prosjekter «på gang» utover ordinær drift: 
Fritidserklæringen, utredning badeplass, nærmiljøanlegg (behov utredes og konkrete tiltak 
planlegges), planlegge frivillighetens år. Tiltak for motorinteressert ungdom startet opp. 
NB: Samarbeide på tvers i kommunen. 

Ungdomsrådet: Fokus på å øke engasjementet; deltar i arbeidsgruppa for å utrede 
badeplass, etablert tilskuddsordning (omdisponert UFO-midler), uttaler seg i viktige 
samfunnsutviklingssaker. Nær kobling med barn og unges representant i plansaker.



Status
Fellestjenester:
Forsinkelser/ikke ajour: 
✓ Nye moduler fleksitid/timeregistrering, TQM (dokument-/hendelses-/risikomodulen), 

flere elektroniske skjemaer på nett, forbedre kvaliteten på nettsidene (oppdatere 
informasjonen, universell utforming)

✓ Arkivfaglige oppgaver – mye «å ta att», mye er ugjort, men med et årsverk på feltet er 
vi i en helt annen situasjon enn tidligere.  

✓ Personal-/HR-feltet (p.t. 1 årsverk) – Rådgivning, veiledning, sparringpartner for andre 
tjenester – «ja!». Utviklingsarbeid og andre initiativ taper i «tidsklemma», f.eks. 
lederopplæring innenfor HR-feltet og kompetanseutvikling generelt. 

Medarbeiderundersøkelse (februar 2021): Tilfredsstillende totalresultat (4,6 vs 4,1 = mål). 
Utfordringer (skår 4,2/4,3):
✓ Indre motivasjon, bruk av kompetanse, relevant kompetanseheving (3 av 10 faktorer)



Utfordringer 2022-2025

✓ Øyer kulturskole: Videreutvikle tilbudet (fange barn/unges interesser),  
bedre minoritetsspråkliges andel innenfor alle tilbudene, 
opprettholde høy andel av målgruppa som elever, minst mulig 
venteliste. Sponsorer til musikal-satsingen. Lokaler til 
gruppeundervisning. 

✓ Øyer folkebibliotek: Bærekraftig driftsopplegg (liten bemanning), 
videreutvikling av biblioteket som kulturarena og sosial møteplass. 
Oppgradering til ny teknologisk plattform og øke tilgjengeligheten 
gjennom «meråpent bibliotek» og forsterket formidling på nett. 
Utarbeide bibliotekplan.



Utfordringer 2022-2025

✓ Allmenn kultur, idrett og ungdomsarbeid: 

• Frivilligheten – et enormt potensiale – hvordan utløse dette ? 
• Fritidserklæringen – fra gode intensjoner til konkrete tiltak som 

har god effekt (ref andel barn i lavinntektsfamilier). 
• Nærmiljøanlegg/idrettsanlegg, fra behovskartlegging til realisering 
• Midler inkl riktig kompetanse til drift av turstier, kulturminner, 

anlegg. Samarbeid med andre enheter i kommunen.
• Ungdomsklubb – begrenset åpningstid (3 timer i uka)



Utfordringer 2022-2025

Fellestjenester:  S Å R B A R H E T. Vi skjønner at dette er noe vi må leve med 
– viktig å finne fram til den beste tilpasningen til situasjonen.

• Bevisst prioritering - på hvilke områder MÅ vi ha reserve, svar: 
Valggjennomføring

• Leder MÅ være tett på de som har ansvar for «enpersonsfunksjoner» 
(trygghet, sparringpartner, «du er ikke alene» …)

• Stillingsbeskrivelser, vite hvem som gjør hva
• Rutinebeskrivelser, grunnlag for andre til å ta over på kort varsel
• Samarbeid med andre kommuner (+ og -), arkivfunksjonen utredes
• «Brannslokking» versus å være i forkant: Konsekvenser på lang sikt ?



Konsekvenser av ramme

Generelt sett, tilnærmet samsvar mellom budsjettrammen og dagens 
aktivitetsnivå, noen problemstillinger:

• Øyer og Tretten kirkelige råd: Utfordrende økonomi, blant annet pga
orgellånet, og nå løper avdragene på lånet …

• Drift – vedlikehold – stier, plasser, anlegg: Vi har ikke noe «apparat», 
ei heller noe særlig med driftsmidler

• Musikalsatsingen – avhengig av sponsorer 
• Drift fellestjenester, noe ubalanse (tiltak: redusere antall skrivere)
• Kompetanseheving, dette bør det satses mer på (MU)
• Øremerket tilskudd til drift av Frivilligsentralen, «romslig» i 2021, 

hva med årene framover ?



Tjenesteenhet
Bolig og eiendom
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Fakta

-Tjenesteenheten har ansvar for følgende funksjoner og tjenester:
-A5500: Eiendom og anlegg, administrasjon og forvaltning, 1 person ansatt i 100% stilling

- Driftsbudsjett: 2,7 mill kr 
- A5501: Vaktmestertjenesten med 7 vaktmestre i 685 % stillinger

- Driftsbudsjett: 8,1 mill kr 
- A5502 Renholdstjenesten med 18 renholdere i 1671 % stillinger

- Driftsbudsjett: 10,4 mill kr
- A5504 Energi og eiendomsgebyrer, forvaltes av enhetsleder

- Driftsbudsjett: 3,3 + 0,8 mill kr
- A5505 Boligforvaltning med 1 rådgiver i 35 % stilling og 1 vaktmester i 100%

- Driftsbudsjett: -2,2 mill kr, omsetning ca 
-A 5900 Forvaltning av husholdningsrenovasjon med 3 personer i 0,45 % stillinger

-Omsetning i 2021 ca 13,0 mill kr   (selvkost)
-A5910: Forvaltning av feietjenesten fra LRB,

- Omsetning i 2021 på ca 2,7 MNOK   (selvkost)
-Bygge- og prosjektledelse med en person i 100% stilling  



Status

-Vaktmestertjenesten: Alle stillinger er besatt, ny organisering med 4 byggdriftere og 4 
vedlikeholdsarbeidere i formålsbygg og boenheter, grøntarbeid og sentrumsforskjønnelse

-Renholdstjenesten: Alle stillinger er besatt og vi har i tillegg inne 5 personer på 
engasjement i forhold til smitterenhold under pandemien. Periodisk renhold blir 
nedprioritert under pandemien, men daglig renhold husvask utføres iht fastsatte normer.

-FDV kommunale boliger: Boligsekretæren jobber med å få tildelt riktig bolig til den enkelte 
familie og leietaker. Utfører også noe boveiledning.                                                                          
Salg av boliger har stoppet opp pga høye priser og lite gjennomtrekk.

-Investeringstiltak: gjennomfører Enøk-tiltak, oppgradering Øyer kirke (skjevhet og råte i 
tårnet, samt brannsikring og varmeanlegg) og konkurranseutsette ventilasjonsanlegg 
(rådhus og Vidarheim), asfaltering ØUS, fasadeoppgradering på Bakketun



Utfordringer 2022-2025

- Kostnadsutvikling på strøm sett mot budsjettramme

- Store nok økonomiske rammer til vedlikehold for å opprettholde standarden på bygg og 
eiendommer  

- Personalressurser til å drifte og vedlikeholde grøntanlegg

- Å selge unna boenheter som det er lite bruk for og som bør erstattes med boenheter som 
er bedre tilpasset behovet

- Større innsats på boveiledning i kommunale boenheter 

- Kommunale biler: Strategi for overgang fra fossilt drivstoff til el-biler  - fører til økte 
strømutgifter – ladepunkt og omfordeling av energikostnader



Konsekvenser av ramme på samme nivå

- Økte utgifter til strøm vil gå på bekostning av Vedlikehold som må 
reduseres for å betale strøm

- Drift av energikrevende anlegg må reduseres/optimaliseres 
(svømmebaseng)

- Uten pandemi fungerer renholdstjenesten greit med dagens ramme

- Drift og vedlikehold av grøntanlegg og sentrumsområder holdes på et lavt 
nivå 



Tjenesteenhet
Veg, vann og avløp
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Fakta

-14 ansatte, 1 langtidssykemeldt. 
+ 1 i sommerjobb/arbeidstrening sommer 21
- Drift og vedlikehold av Øyer kommunes vegnett og vann/avløpsinfrastruktur.
- Investeringer VA



Status

- Både Vann og avløp og kommunale veger ligger pr. 16.06.21 innenfor 
rammene ihht. Vedtatt budsjett for 2021.

- VA : 13,5 stillinger, alle stillinger er besatt. I tillegg har vi fra 21.06.21 en i 
arbeidstrening/sommerjobb igjennom sommeren. 

- Kommunale veger. 50% stilling, denne ressursen har vært, og er 
langtidssykemeldt.



Utfordringer 2022-2025

-Vann og avløp: 
Tretten RA. Renseanlegget er slitt og trenger oppgradering/sanering 
- Jobber fortsatt med 3 alternativer til løsning: Bygge nytt, rehabilitere, 

overføre til Lillehammer.
- Alternativ overføre er en kompleks sak, det jobbes i dag med nye 

kommuneavtaler mellom Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringsaker. 
Utfallet av disse forhandlingene vil gjøre oss i stand til å presentere det 
reelle innholdet og kostnadene ved alternativene til kommunestyret. 
Kommuneavtalene igjen, avhenger av nye utslippstillatelser som er 
varslet i sommer fra fylkesmannen og direktoratet. 



Utfordringer forts.
• Flere har gått av med pensjon senere år og er erstattet.

• I dag har vi 3 ansatte på VA over 60 år, 2 av disse er veldig 
nærme pensjon.

• Dyrere energikostander, dette balanseres av lave renteutgifter.

• Kommunale veger: Mye grusveger.

• Eneste ressurs langtidssykemeldt.

• Forholdsvis lite veger og lite budsjett gjør det vanskelig å 
opprettholde vegstandarden på et akseptabelt nivå. 

• Vær og føreforhold legger ofte beslag på hele handlingsrommet 
slik at vi ikke får utført forebyggende tiltak.



Konsekvenser av ramme

- Vann og avløp: Ingen konsekvenser. Utsikter til lave renter også fremover 
vil balansere evt. høyere utgifter til energi osv. Vi har også noen prosjekter i 
gang som vil spare oss for kostnader til energi.

- Kommunale veger: Dagens ramme gjør oss i stand til å brøyte, strø, 
reparere hull og kantklippe en gang pr. år. Hvis værforholdene spiller på lag.

- Konsekvensen av økt ramme:  Hvis vi hadde midler til å bedrive 
forebyggende drift av vegene som grøfting, utskifting av stikkerenner og 
oppgrusing av vegene ihht vedlikeholdsplan, kunne vi på en 10 års periode 
hentet inn igjen mange års forringelse av vegstandarden på grusvegene. 



Tjenesteenhet
Plan og utvikling
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Fakta 
Plan og utvikling omfatter:
- Arealplan (kommune (del)planer og reguleringsplaner, og spørsmål knyttet til 

dette
- Byggesak (Byggesaksbehandling og tilsyn)
- Oppmåling
- Seksjonering
- Matrikkelføring
- Eiendomsskatt
- Geodata
- Adressering
- Forurensning
- Landbruksavløser
Plan og utvikling har 21 ansatte. 
Av dette er 2 i permisjon og 1 i vikariat og 1 landbruksavløser.



Status
- Plan

- 1 arealplanlegger har sagt opp. Lyst ut fast og engasjement (E6)
- Stort arbeidspress 

- KDP Øyer Sør
- Private reguleringsplaner
- E6

- Byggesak
- Betydelig flere byggesaker så langt i 2021, mot 2020
- 2 i permisjon, 1 vikar. → Det forventes lenger saksbehandlingstid utover 

2021
- Tilsatt tilsynsansvarlig igjen
- eByggesak forsinka. 

- Oppmåling/seksjonsering
- Nok å gjøre, men i rute
- Behov for å gjøre investeringer i nytt oppmålingsutstyr.

- Geodata/adressering
- Klarer ikke å holde god nok fremdrift på adressering



Utfordringer 2022-2025

- Plan
- Utfordrende å holde på arealplanleggere
- Det er vedtatt en ambisiøs planstrategi

- Det vil kreve ekstra ressurser for å kunne gjennomføre de 
tiltak som listes der 

- Byggesak
- Gebyrinntekter og arbeidsomfang – Ikke samsvar
- Balanse mellom bemanning og saksbehandlingsfrister (og 

gebyrfrister)
- Oppfølging av E6-utbygging

- E6-utbyggingen vil kreve oppfølging for å sikre at de 
planvedtak følges



Utfordringer 2022-2025

- Geodata/Adressering
- Kapasitet på adressering og innkjøp av skilt
- For lite ressurser til geodata og planregister



Konsekvenser av ramme
- Plan

- Kan ikke gjennomføre de tiltak som er satt opp i planstrategien 
uten videreføring av styrket planressurs

- Kan risikere å miste arealplanleggere
- Byggesak

- Dersom gebyrer ikke økes, og bemanning må tilpasses dette, vil 
det kunne bli tap av gebyrinntekter, som da blir et merforbruk

- Oppfølging av E6-utbyggingen blir ikke god nok, da det ikke er 
ressurser til å følge opp dette

- Adressering og geodata
- Senere adressering
- Ikke oppdatert planregister
- Seint utlagt planer i innsyn


