
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Tjenesteutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen     
Møtedato: 14.09.2021 Tid: 13:00 - 16:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Steinar Grimsrud  
Nestleder Ingrid Olaug Mork Forfall 
Medlem Laila Anette Jonassen Skåden  
Medlem Niklas Aas Skovdahl  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Varamedlem Mona S Svegården  

 
 
 
Merknader:   

Kommunalsjef Frode Fossbakken møtte og førte protokollen. 
Rådgiver Skole/barnehage Randi Nordlien presenterte tilstandsrapport for grunnskolen 
(14/21) 
Kommunalsjef Annikken R. Borgestrand orienterte om budsjettmodell for Øyerskolen (FSK-
sak87/21) , samt redegjorde for tilsynsrapport fra Statsforvalteren (referatsak, 16/21)).  
 
Tjenesteutvalget diskuterte evaluering av utvalget i hht til vedtatt reglement. Evalueringen 
tas opp som en egen sak i neste møte i utvalget. 
 
Merknader til innkallingen. 
Ingen 
 
Merknader til sakslista. 
Ingen 
 
Merknader til protokollen fra møtet 17.08.2021. 
Ingen 
 
 
 
Steinar Grimsrud 
Leder 
 

 



Øyer kommune 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

13/21 21/84     
  FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER UTREDNING ØYER 

KOMMUNE 2021 
  

 
14/21 21/2423     
  TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER 2021    

 
15/21 21/2402     
  AVVIKLING STIFTELSEN MOKSA KUNSTVERKSTED    

 
16/21 21/2415     
  REFERATER - TJENESTEUTVALGET 14.09.2021    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Side 3 av 5

 
 
13/21   
FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 
UTREDNING ØYER KOMMUNE 2021 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret tar rapporten fra Ambia AS til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar å styrke helse- og omsorgstjenestene på følgende måte: 

a. Opprette 1,2 årsverk (2 x 60 % stilling) tildelingskontor. Tildelingskontoret knyttes 
til kommunedirektørens stab. Kostnad beregnet til kr. 960 000 p.a., som 
innarbeides i budsjett og økonomiplan 2022-2025 

b. Opprette ny avdelingslederstilling ved Øyer helsehus. Kostnad beregnet til kr. 
850 000 p.a., som innarbeides i budsjett og økonomiplan 2022-2025 

c. Starte arbeidet med å innføre nye arbeidstidsløsninger (turnus) – for på den 
måten sikre større og mer attraktive stillinger og bedre utnyttelse av ressursene. 
Dette arbeidet skal forankres som egen sak i partssammensatt utvalg høsten 
2021. 

3. Kommunestyret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å tilpasse tjenestene innen 
helse- og omsorg til de demografiske endringene. Kommunestyret ber administrasjonen 
om å komme tilbake med forslag på ytterligere tiltak.  

 
Behandling: 
Sp/SV gruppemøte: Følgende forslag til endringer: 
Fjerne (2x60 % stilling) 
Tilføyelse 2c: … innføre heltidskultur og nye arbeidstidsløsninger… 
Endre punkt 3: Kommunestyret ber om at arbeidet med å utvikle framtidens helse- og 
omsorgstjenester fortsetter i hht vedtak i kommunestyresak 82/20. 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten fra Ambia AS til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar å styrke helse- og omsorgstjenestene på følgende måte: 

a. Opprette 1,2 årsverk tildelingskontor. Tildelingskontoret knyttes til 
kommunedirektørens stab. Kostnad beregnet til kr. 960 000 p.a., som 
innarbeides i budsjett og økonomiplan 2022-2025 

b. Opprette ny avdelingslederstilling ved Øyer helsehus. Kostnad beregnet til kr. 
850 000 p.a., som innarbeides i budsjett og økonomiplan 2022-2025 

c. Starte arbeidet med å innføre heltidskultur og nye arbeidstidsløsninger 
(turnus) – for på den måten sikre større og mer attraktive stillinger og bedre 
utnyttelse av ressursene. Dette arbeidet skal forankres som egen sak i 
partssammensatt utvalg høsten 2021. 

3. Kommunestyret ber om at arbeidet med å utvikle framtidens helse- og 
omsorgstjenester fortsetter i hht vedtak i kommunestyresak 82/20. 
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14/21   
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER 2021   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 

Behandling: 
Tilleggsforslag: 
Tjenesteutvalget ber om at tilleggsinformasjon presenteres i Kommunestyremøtet 23.9.21 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 

Tjenesteutvalget ber om at tilleggsinformasjon presenteres i Kommunestyremøtet 23.9.21 

 
 
15/21   
AVVIKLING STIFTELSEN MOKSA KUNSTVERKSTED   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune, som stiftelsens oppretter, stiller seg bak ønsket om avvikling av Stiftelsen 
Moksa kunstverksted. Stiftelsens kapital benyttes i hht styrets og stiftelsens formål og 
intensjon. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Øyer kommune, som stiftelsens oppretter, stiller seg bak ønsket om avvikling av Stiftelsen 
Moksa kunstverksted. Stiftelsens kapital benyttes i hht styrets og stiftelsens formål og 
intensjon. 
 
 
16/21   
REFERATER - TJENESTEUTVALGET 14.09.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatet tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Tjenesteutvalget ber om at referatsaken legges fram for Kommunestyret 23.9.21 
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Tjenesteutvalgets innstilling: 
Tjenesteutvalget ber om at referatsaken legges fram for Kommunestyret 23.9.21 
 
 
 


