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 Oppfølging av politiske vedtak  
pr 31.12.2021 

  

Sak Vedtak/oppfølging Status Ansvar 

 Status:  G=Gjennomført, tas ut ved neste rapportering              
O=Oppfølging 

  

 KOMMUNESTYRET   

114/16 TINGBERG BOLIGFELT III, SKRIUA OG STAV BOLIGFELT – 
STATUS OG AVKLARING AV FULLMAKT FOR SALG AV 
RESTRERENDE TOMTER 

O KD/O.M Tuterud 

 Vedtak i KST-sak 114/16 – Vi ser at rådmannen ikke har 
fulgt delegasjonsreglene i Politisk reglement vedtatt i 
kommunestyret 26.3.2015, men gir likevel rådmannen 
fullmakt til å selge de to siste tomtene i Tingberg III, de tre 
siste tomtene i Skriua og den siste tomta på Stav boligfelt, 
til markedspris. Det er en forutsetning at tomtene er 
offentlig kunngjort. 
 
Kommentar:  
Skriua - Når det gjelder Skriua så jobbes det med en 
utbygger angående den siste tomten. De ønsker en 
forhåndskonferanse med det første. Avtalen angående 
tomt B 8 i Skriua er nå sagt opp så her kommer det tomter 
ut i markedet. Området har en vedtatt reguleringsplan 
fra  2016.  3440  308a- Skriua B8. Her må vi sjekket 
markedet hva som er mulig å realisere. 
 
Kommentar 31.01.2022: 
Stav – rest 1 

Løpende 
oppfølging 

 

78/18 SLUTTBEHANDLING – KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
2018 - 2028 

O KD/Øystein 
Jorde 

 Pkt.4 
Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide 
med en temaplan for sti- og løypenettet i Øyer kommune i 
medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. 

Kommentar 31.01.2022: 
Oppstart arbeidsgruppe 24.01.2022; landbrukskontoret 
Lhmr-regionen, plan Øyer, aktivitetskoordinator Øyer og 
Øyer fjellstyre. Foreløpig tidsplan: 
Forslag til planprogram februar/mars 2022 
Høring 6 uker 
Vedtak planprogram mai 2022 
Forslag til plan på høring jan/feb 2023 
Vedtak plan vår 2023 

  

39/19 KOMMUNALE BOLIGER: PRINSIPIELL SAK NEDSALG AV 
PORTEFØLJEN 

O KD/ 
T. Hansen 

 Pkt.9 
Rådmannen rapporterer tilbake til Kommunestyret hvert 
halvår, første gang august 2019. Hvordan behovet for 
kommunale boliger utvikler seg, samt gjennomførte salg 
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og oppnådd pris i perioden. 
 
Kommentar 30.04.2020:  
Vi arbeider med dette for å legge fram en sak om behov 
for mer tilpassa boliger for enkelte grupper i kommunen. 
Nedsalget er godt som klart og vi vil rapportere på 
oppnådd pris. Vi prioriterer først de 
Som er interessert i å kjøpe den boligen de bor i). 
 
Kommentar 30.09.2020:  
Dette salget har blitt utsatt fordi beboere har vært usikre 
på bl.a. finansiering og jobb med tanke på  
Covid-19. 
 
Kommentar 30.06.2021: 
Ingen endring. Det er ikke solgt ut noen kommunale 
boliger ennå. 
 

122/19 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: 
POLITISK REGLEMENTSHEFTE 

O KD/ 

 4.Ordfører gis fullmakt til å innarbeide redaksjonelle 
endringer i forbindelse med kontrollutvalget. 
 
Kommentar 31.01.2022: 
Sak til politisk behandling i februar 2022. 

  

142/19 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: 
FORSKRIFT OM GODTGJØRING, UTGIFTSDEKNING MM 
FOR FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE - HØRING 

O KD 

 4.Kommunestyret ber KD gjennomgå forskrift om 
godtgjøring og vurdere godtgjørelser på nytt, og legger 
dette fram for ny politisk behandling innen utgangen av 
februar 2020. 
 
Kommentar:  
Denne blir fulgt opp i bakkant av revisjonen av politisk 
reglementshefte.  

  

40/20 AKSON – HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES 
KOMMUNAL JOURNAL INTENSJONSERKLÆRING FOR 
ØYER KOMMUNE 

O Frode 
Fossbakken 

 Pkt 2.Det legges fram ny sak for kommunestyret før 
inngåelse av forpliktelsesavtale/opsjonsavtale.  

Kommentar 31.01.2022:  
Det jobbes sentral med saken, men det har ikke kommet 
noe nytt til behandling. 
 

  

64/20 KLIMAGASSREGNSKAP 2020 O KD/Ø.Jorde 

 Kommunestyret tar til etterretning Klimagassregnskap 
med tilleggsdokumenter som Øyer kommunes 1. utkast til 
klimagassregnskap.  
Kommunestyret ser klimagassregnskapet som en del av 

  



 

3 
 

kunnskapsgrunnlaget for videre arbeid for reduksjon av 
klimagassutslipp i Øyer.  
Kommunestyret mener det er svært viktig at det jobbes 
løpende med å videreutvikle Klimagassregnskapet slik at 
dette kan utgjøre ett enda bedre kunnskapsgrunnlag for 
fremtidige politiske valg. 

Kommentar 31.01.2022:  
Det er ikke gjort noe konkret på klimagassregnskap. 
Administrasjonen arbeider konkret med å tilegne seg 
kompetanse på området. Klima og miljø er kontinuerlig et 
tema i planprosesser for å identifisere konkrete tiltak og 
mål i arealbruk og reguleringsbestemmelser. 

75/20 POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT – OPPNEVNING AV 
POLITISK ARBEIDSUTVALG 

O Annikken Reitan 
Borgestrand 

 1. Det nedsettes et politisk arbeidsutvalg bestående 
av 3 politikere, der to er fra posisjonen og en fra 
opposisjon. Administrasjonen har ansvaret for 
sekretærfunksjonen. 
Som representanter og vararepresentanter velges: 
Representanter:    
Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Randi Øverhaug Sagheim 
Brit Kramprud Lundgård 
Vararepresentanter:  
Varaordfører Nisveta Tiro   
Stein Plukkerud   
Roar Øien 

2. Arbeidsutvalgets mandat: 

• Prinsipper for delegering og videredelegering. 
Dette gjelder delegering til politiske utvalg og 
deres mulighet til å delegere videre til bl.a. 
kommunedirektøren. 

• Opplisting av saker/saksområder som skal 
ligge til Kommunestyret. 

• Delegering av saker/saksområder til 
Ordføreren. 

• Delegering av saker/saksområder til 
Formannskapet. 

• Delegering av saker/saksområder til Plan og 
miljøutvalget. 

• Delegering av saker/saksområder til 
Tjenesteutvalget. 

• Delegering av saker/saksområder til 
Kommuneplanutvalget. 

• Delegering av saker/saksområder til 
Partssammensatt utvalg. 

• Delegering av saker/saksområder til 
Kommunedirektøren. 

3. Endelig innstilling fra arbeidsutvalget sendes på 
høring til de respektive politiske partiene før 
endelig vedtak i kommunestyret. 
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4.  Det gjennomføres en arbeidsøkt i kommunestyret 
før saken legges fram til endelig avgjørelse. 

5. Saken legges fram til endelig vedtak innen 
01.05.2021. 

Kommentar 31.01.2022: 

Sak til politisk behandling i februar 2022. 
82/20 ØKONOMIPLAN 2021-2024 – ÅRSBUDSJETT 2021 O KD m/flere 

  
5.Interkommunalt samarbeid 
2.Deltakelse i eksisterende og etablering av nye 
interkommunale samarbeid skal skje i henhold til vedtatt 
strategi for interkommunalt samarbeid, 
kommunestyrevedtak 32/2019 av 28.9.2019. 
 
Kommentar 31.01.2022: 
Status uendret. Kan gi en muntlig orientering i møte. 
 
12.Læreboksituasjonen 
Kommunestyret ber om en vurdering av 
læreboksituasjonen på skolene i kommunen. Vurderingen 
legges frem som en del av saken om innføring av ny 
ressursmodell. 
 
Kommentar 31.01.2022: 
Det jobbes med en helhetlig gjennomgang av hva skolene 
ønsker, det er viktige pedagogiske diskusjoner og 
prosesser på skolene knyttet til digitale og analoge 
læremidler. Dette arbeidet er satt på vent på grunn av 
pandemihåndtering i skolene. 

  

5/21 MILJØSERTIFISERING ØYER KOMMUNE G KD/Henning 
Holmbakken 

 1. Øyer kommune skal iverksette arbeidet med å 
miljøsertifisere kommunehuset på Tingberg innen 
1.mai 2021. 

2. Det avsettes inntil kr 50.000,- til miljøkonsulent og 
eventuelt andre kostnader. Midlene tas fra 
disposisjonsfondet. 

Vedtak i KST-sak 129/21, møte 09.12.2021: 
1. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune 

miljøsertifiseres i henhold til vedlagte 
fremdriftsplan.  

2. Det bevilges kr 210 000 fra disposisjonsfond til 
utgifter i 2022.  

3. Årlige driftskostnader innarbeides i økonomiplan 
2023-2026. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/21 IKT – LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE O A.R. Borgestrand 

 Pkt.4  
Evalueringsrapporten skal legges frem for kommunestyret 
innen juni 2021 og skal inneholde forslag til endringer, 
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samt forslag til iverksettelse av endringer. 
 
Kommentar 31.01.2022: 
Lillehammer, Øyer og Gausdal jobber med felles prosjekt. 
Spørreundersøkelse er sendt ut og intervjuer er i gang. 
Skal ferdigstilles innen 31.03.2022. 

7/21 SENTRUMSUTVIKLING/- FORSKJØNNELSE: POLITISKE 
SIGNALER OM RAMMENE/OMFANGET AV ARBEIDET 

G KD m/flere 

 Det er et vedtatt ønske at man skal forsøke å få planlagt 
og gjennomført tiltak som forskjønner begge 
sentrumsområdene innenfor Øyer kommune. Som et 
forprosjekt til dette arbeidet ber formannskapet om at 
kommunedirektøren igangsetter en undersøkelse mot 
næringslivet og aktuelle grunneiere i sentrum både på 
Tretten og i Øyer. Hensikten skal være å kartlegge villighet 
til deltagelse både på finansieringssiden og ved å stille 
eventuelle grunnarealer til disposisjon.  
Kommentar 31.01.2022: 
Se sak 73/21. 

 

  

27/21 INVITASJON – DAGSTURHYTTA INNLANDET O KD/Hilde O Rom 

 1. Øyer kommune stiller seg positiv til tilbudet om 
dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune. 

2. Kommunestyret tar stilling til tilbudet om 
dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne om 
plassering. Kommunestyret tar samtidig stilling til 
hvorvidt dagsturhytta skal utstyres med 
toalettanlegg og solcelle.  
 

Vedtak i FSK-sak 112/21, møte 14.12.2021: 
Saken utsettes til budsjettbehandlingen i juni 2022. 
Formannskapets innstilling ble vedtatt i kommunestyret 
27.01.2022, KST-sak 2/22. 
 

  

29/21 KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - RESSURSBEHOV O KD/Ø. Jorde 

 Til innkjøp av ekstern kompetanse til KDP Øyer sør 
bevilges inntil 1 500 000 kr fra disposisjonsfond. 
Kommunestyret ber om fortløpende rapportering på den 
faktiske bruken av ekstrabevilgningen. 

Kommentar 31.01.2022: 
Her kan det vises til status gitt i sak 95/21. Jeg kan gi en 
ytterligere status i møte. 
(Vurderes opp mot sak 95/21 – KU 23.03.2022) 

  

38/21 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PSYKOSOSIALT 
SKOLEMILJØ I ØYER 

G KD m/flere 

 Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi 
kontrollutvalget og kommunestyret en skriftlig 
tilbakemelding innen den 8.11.2021 om hvordan de gitte 
krav er fulgt opp. I tillegg bes det om at 
kommunedirektøren deltar i kontrollutvalgets møte den 
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24.11.2021 og orienterer om oppfølgingen.  
 
Vedtak i KST-sak 142/21, møte 09.12.2021: 
Redegjørelsen ble fremlagt som referatsak og tatt til 
etterretning. 

40/21 MANDAT FRA KOMMUNESTYRET – UTREDNING 
VOKSENOPPLÆRING 

G Annikken R 
Borgestrand 

 Pkt 2 Øyer kommune søker å reforhandle den økonomiske 
delen av avtalen med Lillehammer kommune. 
 
Kommentar 31.01.2022: 
Det er ny avtale på plass, og den behandles ikke politisk. 
Orientert om i kommunestyret høsten 2021 

  

43/21 ANMODNING OM KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE 
– HAFJELL ARENA 

O KD m/flere 

 1. Kommunestyret er positive til prosjektet men 
avslår søknaden om tomtekjøp.  

2. Kommunestyret oppfordrer initiativtaker til å 
komme med ny anmodning om tomt hvor 
skoleeiendommen ikke er en del av tomten. 

3. Kommunedirektør starter opp prosessen med 
forslag til opsjonsavtale, ny og kvalitetssikret takst 
og legger denne fram for kommunestyret i sak om 
anmodning om ny tomt. 

Vedtak i KST-sak 118/21, møte 21.10.2021: 
1.Det har lenge vært et mål om utbygging på tomtearealet 
og tomten er avsatt til utbyggingsformål i sentrumsplan 
for Øyer Sentrum. Etableringen av en flerbrukshall og E-
sportssenter med tilhørende næringsbygg vil bidra positivt 
til sentrum ved at næringsbygget fortetter et «tomt» areal 
det lenge har vært et politisk ønske om å bygge ut. 
Flerbrukshallen, E-sportssenter og næringsbygget vil 
supplere Hafjell som turistdestinasjon med viktig aktivitet i 
skuldersesonger og øke sjansen for et større belegg på 
hoteller og hytter og på den måten gi grunnlag for flere 
helårs arbeidsplasser. E-sportssenteret vil være et helt nytt 
tilbud i Øyer og Hafjell, både for lokalbefolkning, 
fritidsbeboere og turister og vil sammen med 
flerbrukshallen  være unikt i norsk sammenheng.  E-sport 
er en av verdens største idretter og E-sportssenteret i Øyer 
vil sammen med Cyberforsvaret på Jørstadmoen, E-
sportforbundet på Lillehammer og E-sportlinja på Gausdal 
videregående bidra til at vår region kan være i førersete 
når det gjelder selve idretten, men også innen utdanning 
og forskning. 

 
2.Kommunestyret godkjenner anmodningen fra Hafjell 
Arena AS og gir Hafjell Arena AS opsjon til deler av Gnr 8 
Bnr 18 på grunn som grunnlag for etablering av en 
flerbrukshall med tilhørende forretningsbygg med 
følgende endringer i opsjonsavtalen: 
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a.«Opsjonen gjelder kun ved regulering og bygging av 
Hafjell Arena (flerbrukshall) slik den er presentert i power-
pointpresentasjon datert 02.08.21 og i….» endres til 
«Opsjonen gjelder kun ved regulering og bygging av 
Hafjell Arena (flerbrukshall) slik den er presentert i 
Situasjonsplan A10-01 180821-A1 forslag alt. 2 - 
revidert  og i….» 
b.Tillegg i opsjonsavtalen punkt 7, sist i avsnitt 2: 
«Parkeringsareal over bakkenivå skal begrenses til et 
minimum innenfor gjeldende lover og forskrifter» 
c.Grøntarealet mellom skisse i opsjonsavtale og 
fotballbane tas med i opsjonsavtalen. 
(KU ønsker en status når klage er behandlet av 
Statsforvalteren) 

49/21 FORELDREBETALING I SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) O Annikken R 
Borgestrand 

 Pkt 5 Prismodellen evalueres høsten 2022. 

Kommentar31.01.2022: 
SFO – satser blir evaluert i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2023. 
 

  

56/21 VEDLIKEHOLDSPLANER FOR KOMMUNALE VEGER OG 
EIENDOMMER 

G KD m/flere 

 Kommunestyret ber om en prioritert oversikt over tiltak 
som er «prekære», hvilke som er lovpålagte, hvilke tiltak 
er lønnsomme å utføre og hva som kan vente. Oversikten 
skal være en del av kunnskapsgrunnlaget/underlaget til 
budsjettarbeid 2022. 
 
Kommentar 31.01.2022: 
Det ble den 07.05.2021 utarbeidet en oversikt som viser 
tiltakene i vedlikeholdsplanen sortert i de ønskede grupper 
som var prekære, lovpålagte, lønnsomme og hvilke som 
kunne vente. Dette gjelder tiltak for bygg og eiendom.  
Når det gjelder budsjettarbeidet for 2022, da spesielt 
investeringsbudsjettet, ble tiltakene i vedlikeholdsplanen 
hensyntatt i første utgaven, men mange av tiltakene ble 
skyvd ut i tid pga av mer presserende oppgaver i Trodal i 
den endelige investeringsplanen. 
Men vi finner igjen noen tiltak for utførelse i 2022:  
-Rehabilitering av gulvbelegg i lagerhall i handelslaget 
-Forprosjektoppgradering svømmehall i ØUS 
-Rehabilitere tak i trappeoppgang i Tretten samfunnshus 
-Nytt ventilasjonsanlegg i kontorfløy i Tretten kontorbygg 
-Enøk-relaterte vedlikeholdstiltak 
 

  

68/21 ØKONOMIRAPPORTERING 1.TERTIAL 2021 G KD/økonomisjef 

 4.Som følge av den svært krevende økonomiske 
situasjonen i kommunen ønsker formannskapet å 
følge utviklingen tett. I tillegg til tertialrapportering 

Løpende 
oppfølging 
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skal formannskapet få en statusrapportering hver 
måned gjennom 2021. Rapporteringen skal være 
muntlig og skille mellom ordinær drift og 
konsekvensene av korona pandemien. Rapporteringen 
skal inneholde avviksforklaring, gjennomgang av tiltak 
vedtatt i økonomiplan og årsbudsjett 2021, samt en 
vurdering av prognose og behov for ytterligere tiltak 
for å komme i balanse ved årets slutt.   

Kommentar: 
Muntlig statusrapportering i møtene formannskapet. 
 

73/21 SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: BEVILGNING 
TIL TILTAK PÅ KORT SIKT OG SKISSE TIL 
FRAMDRIFTSPLAN FOR TILTAK PÅ LANG SIKT 

O KD m/flere 

 Pkt 3 Etter at de overordnede planene er ferdigbehandlet, 
kommer kommunedirektøren tilbake til organisering og 
finansiering av arbeidet med videre utvikling av de to 
sentraene.   
 

  

82/21 INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2022-2025 O KD m/flere 

 Kommunestyret ber om en utredning av boligbehov for 
unge og voksne med fysisk og/eller psykisk 
utviklingshemming. Utredningen skal tas med som en del 
av grunnlaget for og løses gjennom boligsosial plan. 

  
 
 
 
 
 

95/21 KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - REVIDERT FRAMDRIFT O KD m/flere 

 Revidert framdriftsplan for Kommunedelplan for Øyer Sør 
vedtas. Komplett planforslag til politisk behandling skal 
fremlegges mars 2022. Fremdriftsplanen er avhengig av 
en tilleggsbevilgning til planarbeidet. 
 
900 000,- kr bevilget til arbeid med E6 Øyer-Otta i KST-sak 
28/21 overføres til arbeidet med kommunedelplan Øyer 
Sør. 
 
Til dekning av ytterligere innkjøp av ekstern kompetanse 
og omdisponering av lønnskostnader til arbeidet med KDP 
Øyer sør bevilges inntil 900 000,- kr fra Øyer kommunes 
disposisjonsfond. 
 
Dekning av innkjøp av ekstern kompetanse i 2022 
innarbeides i budsjettet for 2022. 
 
På neste møte i kommunestyret legges det frem 
en oppdatert oversikt over hvilke områder/planer som 
tidligere er spilt inn til Øyer Sør som 
er utført/gjennomført. 
 
 

  

96/21 FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 0 Frode 
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UTREDNING ØYER KOMMUNE 2021 Fossbakken 

 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 tjenesteutvalget komme tilbake 
med en konkret tidsplan for videre arbeid med 
utredninger og tiltak, inkludert involvering- og 
medvirkningsplan, samt en vurdering av muligheter for 
regionalt samarbeid, særlig innen tjenesteinnovasjon og 
velferdsteknologi, til kommunestyremøtet i desember 
2021. 
 
Vedtak i KST-sak 131/21, møte 09.12.2021: 
Kommunestyret tar framdriftsplan for utredningsarbeidet 
innen helse- og omsorgstjenestene til orientering, med de 
endringer som ble foreslått i Tjenesteutvalgets møte 
30.11.21. 
 

  

104/21 TRODAL BOLIGFELT 
STATUS PR SEPTEMBER 2021 OG FULLFØRING AV 
PROSJEKTET 

O Per Georg 
Svingen 

  
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere 
muligheten, og eventuelle kostnader ved å bygge 
massefang-dam i Trobekken på en slik måte at den kan 
fungere som badedam og legge dette frem for 
kommunestyret som en egen sak. 
 
 

  

110/21 REFERATER KST 23.09.2021 G Annikken Reitan 
Borgestrand 

 TILSYNSRAPPORT – SKOLENS MELDEPLIKT TIL 
BARNEVERNTJENESTEN 
Referatet tas til etterretning. Kommunestyret som 
skoleeier ber om at dokumentasjon for at retting er 
foretatt legges frem på kommunestyremøtet 9. desember 
2021.  
Kommentar: 
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Redegjørelse i kommunestyret 09.12.2021 KST-sak 142/21. 

113/21 EVALUERING TJENESTEUTVALGET 2021 
 

G Frode 
Fossbakken 

 Kommunestyret vedtar at Tjenesteutvalget fortsetter sitt 
arbeid ut kommunestyreperioden, og at en total 
evaluering av den politiske organiseringen gjennomføres 
da. 
 

  

126/21 ØKONOMIPLAN 2022-2025 – ÅRSBUDSJETT 2022 G/O KD/Anne H 
Jorde 

 Endringer pkt 5 
Kommunedirektør bes utrede lavterskeltilbud for ungdom 
og pårørende innen rus og psykiatri. 
 
Kulepkt 1 
Det opprettes et inkluderingsfond. 
Kulepkt 2 
Det bestilles en sak til formannskapet 14. des. 2021 hvor 
det tas stilling til påfyll av inkluderingsfondet. 
Vedtak i FSK-sak 115/21, møte 14.12.2021: 
1. Formannskapet innvilger tiltaket «Inkluderingsfond for 

barn unge» 20 000 kr årlig i 2022-2024. 
2. Formannskapets tilskudd til «Inkluderingsfond for 

barn og unge»  finansieres ved bruk av 
formannskapets bevilgningspost.  

 

O 
 
 
 
 
 
G 

 

131/21 FREMTIDENS HELSETJENESTER – UTVIKLING OG 
FRAMDRIFT 

O KD/Frode 
Fossbakken 

 Kommunestyret tar framdriftsplan for utredningsarbeidet 
innen helse- og omsorgstjenestene til orientering, med de 
endringer som ble foreslått i Tjenesteutvalgets møte 
30.11.21. 
 

  

 


