
Oppfølging av politiske vedtak pr
31. 12 .2017

Sak Vedtak/oppfølging Status Ansvar

Status: G=Gjennomført O=Oppfølging
KOMMUNESTYRET

30/14 KJØP AV IKT - UTSTYR OG TJENESTER - EGENREGI O Rådmannen
Rådmannen bes om å iverksette en ekstern og
nøytral vurdering av priser og kostnadselementer
ved IKT - leveranser til kommunene og deretter
forhandle med Ikomm AS om en ny avtale i utvidet
egenregi på markedsmessige vilkår.

Opplysning:
Vedtak i kommunestyret 23.11.2017, KST - sak 87/17:
Politiske retningslinjer drift og investeringer i 2018:
Vedtatte budsjettrammer skal overholdes både på
drift og investeringer
5.Kommunestyret ber rådmannen utrede og vurdere
kostnadene ved anskaffelse og drift av kommunens IKT
utstyr og komme tilbake til kommunestyret med en
anbefaling, innen 1.5.2018.

72/15 NYORDNING SPESIALUNDERVISNING G Bjarne Nyrud
Vedtak i kommunestyret 28.09.2017, KST - sak 65/17:

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten –
Tolærermodell i Øyer til etterretning og gir
tilslutning til videreføring og videreutvikling av
modellen

2. Kommunestyret er innforståtte med at
ordningen forutsetter en økonomisk ramme
som gir grunnlag for gjennomfør ing.

93/15 FRISKLIVSSENTRALEN JOREKSTAD G Mike Gørtz
Vedtak i kommunestyret 26.10.2017, KST - sak 72/17:
1. Kommunestyret tar statusrapporten fra den

interkommunale frisklivssentralen til etterretning.
2. Opptrappingen av stillingsressursen tas stillingen til

ved behandling av budsjettforslaget for 2018
økonomiplanen for 2019 - 2021.

3. Kommunestyret ønsker en nærmere redegjørelse
av:
Pkt. 3 Samarbeid med lag og foreninger i Øyer

kommune
Pkt. 4 Hva er erfaringene fra de som er faktiske

brukere a v frisklivssentralen?

Vedtak i kommunestyret 23.11.2017, KST - sak 80/17:
Kommunestyret tar redegjørelsen til etterretning.
Brukerundersøkelse og utredning av samarbeid med lag
og foreninger i Øyer tas med i neste evaluering.

27/16 EIENDOMSSKATT - RETAKSERING O A.R.Borgestrand



Vedtak i KST - sak 122/16 – Retakseringsprosjektet
gjennomføres innenfor midler avsatt til formålet i
budsjettet for 2017; kr 3.mill. Det innleies
prosjektbemanning t.o.m 2017 for retaksering av
boliger, fritidseiendommer, lan dbruk og mindre
næringseiendommer. For retaksering av verker og bruk
engasjeres takstfirma.
Kommentar:
Frist for utskrivning av nye eiendomsskattetakster er
1.mars 2018.Prosjektbemanning videreføres til
prosjektet er avsluttet.

Oppfølging:
Effekt ny
taksering fra
budsjett 2018

53/16 INNFØRING AV NYE TRYGGHETSALARMER G Mike Gørtz
Vedtak i kommunestyret 28.09.2017, KST - sak 66/17:
Kommunestyret tar sak om evaluering av innføring og
drift av digitale trygghetsalarmer til orientering.

54/16 TILSTANDSRAPPORT SKOLE: Tomtespørsmål Solvang
skole

O Odd Magne
Tuterud

Kommunen arbeider for en løsning i tomtespørsmålet
ved Solvang skole.
Kommentar: Saken er fortsatt uavklart.

56/16 LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG
MED FORSKRIFT – OVERFØRING AV ANSVARSOMRÅDE

G Rådmannen

Vedtak i kommunestyret 14.12.2017, KST - sak 94/17:
1. Kommunestyret tar evalueringen til etterretning og

stadfester beslutningen i K - sak 56/16 om at
Landbrukskontoret i Lillehammer - regionen ivaretar
saksbehandleransvaret for lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter.

2. Kommunestyret vedtar å endre delegeringen etter
lok al forskrift § 4 fra rådmannen til planutvalget.

3. Lokal forskrift tas opp til vurdering.
4. Alle søknader om motorferdsel sendes Øyer

kommune v/Landbrukskontoret. Landbrukskontoret
sender saker på Øyer Statsalmenning sin grunn til
Øyer Fjellstyre til uttalelse under saksbehandlingen .

72/16 EIERPOLITIKK ØYER KOMMUNE O Rådmannen
Pkt 3 i vedtaket: Det utarbeides eiermelding for 2016
basert på selskapenes regnskapstall for 2015. Mal, se
vedlegg 5, benyttes for følgende selskap:

Gudbrandsdal Energi AS
Hafjell Idrett AS
Hafjell Freepark AS
Hafjell - Kvitfjell Alpin AS
Østnorsk Filmsenter AS
IKOMM AS
Gudbrandsdalen Krisesenter IKS
GLØR IKS
Innlandet revisjon IKS

Våren 2018



For øvrige selskap benyttes en forenklet framstilling, der
selskapets navn, kommunens eierandel og begrunnelse
for eierskapet omtales. Tilsvarende opplegg følges for
framtidige årlige eiermeldinger.
På eiermøter kan eventuelt andre interesserte delta.
Kommentar: Arbeidet med eiermeldingen er ikke
prio r itert. Målet er å legge den fram i løpet av våren
2018.

109/16 ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 – ÅRSBUDSJETT 2017 O
Pkt 17.Det gjennomføres en analyse i 2017 med sikte på
å effektivisere arealbruken i kommunale bygg.
Kommentar: Gjennomføres i løpet av 2018 .

Pkt 18.Det gjennomføres et utredningsarbeid i 2017 for
å se på behov og alternative løsninger vedrørende
bofellesskap/boliger med tilrettelagte tjenester for
personer med ulike bistandsbehov, med hensikt å ta
dette inn i budsjett og investeringsplanen fra 201 8.
Komm entar: Dette vurderes inn i den videre utvikling av
bla Trodalen.

Pkt 19.Skolestrukturen videreføres som nå inntil
spørsmålet om 1. - 10.skole i kommunen er forsvarlig
utredet og konsekvensene vurdert.
Vedtak i kommunestyret 23.11.2017, KST - sak 82/17:

1. Kommune styret støtter konklusjonen i
utredningen av 1 - 10 skole i Øyer sogn og
viderefører dagens skolestruktur.

2. Kommunestyret forutsetter at de fordelene som
fremkommer i utredningen av 1 - 10 skole blir
fulgt opp innenfor dagens struktur.

Oppfølging i
løpet av 2018

G

Therese
Corneliussen

Rådmannen
m.flere

Bjarne Nyrud

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

O Rådmannen

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 sisite 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: Ti ngberg – rest 0, Skriua – rest 1, Stav –
rest 1

Løpende
oppfølging

117/16 LOKAL LEGEVAKT/INTERKOMMUNAL
LEGEVAKT:KOSTNADER, UTFORDRINGER OG
KONSEKVENSER

G , O Mike Gørtz

Vedtak i kommunestyret 23.11.2017, KST - sak 78/17:
1. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune skal

ha en legevaktsordning med den
Interkommunale legevakten i Lillehammer som
beskrevet som alternativ 1 i saksutredningen.

G



2. Kommunestyret vedtar at drift av den
interkommunale legevakten og KAD - plassene
evalueres etter et års samdrift.

Kommentar: Hen viser til KST - sak 78 /17
3. De leide lokalene er basert på egen legevakt i

Øyer.
Da dette ikke lenger er aktuelt ber
kommunestyret rådmannen reforhandle
avtalen for å redusere leiearealet evt. leie ut.

Kommentar: Henviser til KST - sak 40/17

O

O

4/17 AKSJESELSKAP SOM EIERFORM – BRANNSTASJON O Rådmannen
1. Den nye brannstasjonen bygges, driftes og leies

ut i regi av Øyer kommune, ved kommunens
enhet for kommunale eiendommer.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale
med Lillehammer Region Brannvesen i tråd med
saksutredningen før byggearbeidene startes
opp.

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på kr 9
millioner for bygging av brann stasjonen. Rente -
og avdragsbelastningen finansieres over tid
gjennom økte hus leie inntekter fra Lillehammer
Region Brannvesen.

4. De samme fullmakter til rådmannen som
framgår a v pkt. 3 i vedtak om Økonomi plan
2017 - 2020 og Årsbudsjett 2017 gjelder for dette
låneopptaket.

5. Det foretas følgende budsjettjusteringer for
2017:
Husleieinntekter LillehammerRegion
Brannvesen Utgiftsred./Inntektsøk 58.000
Renteutgifter Utgiftsøkn./Inntek sred. 20.000
Avdragsutgifter Utgiftsøkn./Innteksred. 38.000

Kommentar: Jobbes med ut fra bevilgningen i
økonomiplanen.

8/17 KOMMUNEDELPLAN FOR SKILØYPER I ØYER
KOMMUNE

O Bente Moringen

Saken utsettes og tas stilling til i sammenheng med og i
forbindelse med behandlingen av Kommuneplanens
arealdel.
Kommentar: Planlagt sluttbehandling juni - 2018 .
Kommunedelplan for skiløyper skal i tillegg omfatte
turstier for gående og sykkelstier .

14/17 OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG – KOMMUNALE
GEBYRER PÅ SELVKOSTOMRÅDET

G A.R.Borgestrand

Pkt 2. Kommunestyret skal behandle innstillingen fra
saksutvalget innen 01.10.17.
Vedtak i kommunestyret 28.09.2017, KST - sak 67/17:
Kommunestyret tar sammenstillingen av gebyrene på
selvkostområdene til orientering.



15/17 HANDLINGSPLAN FOR BÆREK RAFTIG
REISEMÅLSUTVIKLING

G Torstein Hansen

Pkt 4. Administrasjonen bes om å legge fram en sak
med vurdering av igangsetting av arbeid med
miljøsertifisering i Øyer kommune
Vedtak i kommunestyret 14.12.2017, KST - sak 100/17:

1. Rådmannen iverksetter kildesortering i alle
kommunale enheter som kan forsvares som
optimale løsninger sett ut fra kostnader og
praktisk gjennomføring. Eventuelle kostnader
som for eksempel til innkjøp av utstyr, dekkes
av den respektive enheten.

2. GLØR ben yttes aktivt som rådgiver for
kildesorteringen.

3. Rådmannens starter en prosess for å følge opp
arbeidet med miljøsertifisering i Øyer
kommune.

18/17 FAKKELMANNEN – BEVARING FOR FRAMTIDA O Rådmannen
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for

oppfølging slik at midlertidig forbud mot tiltak i det
området som er planlagt vernet, blir behandlet i
Planutvalget i hht reglene i forvaltningsloven §§ 16
– 18.

2. Kommunestyret vedtar å bevilge kr 150.000 til
utarbeidi ng av reguleringsplan for å ivareta
Fakkelmannen med nødvendig randsoneareal, ca
220 dekar. Utgiften dekkes ved overføring fra
disposisjonsfondet.

3. Arbeidet med å få til en minnelig løsning med de
enkelte grunneierne vil fortsette parallelt med
utarbeiding av reguleringsplan.

4. Administrasjonen bes om å utrede hva som vil skje
hvis Fakkelmannen blir borte .

Kommenta r: Reguleringsplan, høringsfristen er over.
Jobbes med, men arealplanen er prioritert.

21/17 BOSETTING AV FLYKTNINGER G Gerd Hvoslef
Vedtak i kommunestyret 14.12.2017, KST - sak 101/17:
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall
flyktninger IMDI har anmodet om for 2018, dvs. 10
flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i
tillegg.

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING – EVALUERING:
UTSE TTELSE

G Rådmannen

Vedtak i kommunestyret 26.10.2017, KST - sak 73/17:
Kommunestyret tar evalueringen av ny administrativ
organisering (3 - nivå - organisering) til etterretning.

Kommunestyret merker seg at kommunestyrets



forutsetning i sak 23/15 pkt 2 ikke e r fulgt opp .
39/17 SALG AV KOMMUNAL BOLIG O Torstein Hansen

Pkt 3 Kommunestyret ber om at ordningen «leie for
eie» utredes og legges fram for kommunestyret.
Kommentar: Utredes i løpet av 2018. Politisk behandling
høsten 2018.

40/17 ADMINISTRATIV UTREDNING FRAMTIDIG
FASTLEGESTRUKTUR - UTSETTELSE

O Mike Gørtz

Vedtak i kommunestyret 23.11.2017, KST - sak 77/17:
1. Kommunestyret ber om at saken utsettes og at

et utvidet saksframlegg legges fram for
kommunestyret når flere momenter er belyst.

2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en
grundigere vurdering av hvilke konsekvenser
alle ulike alternative løsninger antas å få.
Herunder muligheten for å organisere
legetjenesten som en helhetlig faglig
legetjeneste med to legekontorer.

3. Kommunestyret be r om en vurdering av
betydningen av å ha lege samlokalisert med
resten av helse - og sosialtjenesten i kommunen.

4. Kommunestyret ber om en plan for hva ev.
ledige lokaler ved begge legekontorene kan
benyttes til sett i lys av plassmangel i ulike
sektorer i ko mmunen.

Kommentar: Planlagt politisk behandling i mars 2018
54/17 ØKONOMI - OG FINANSRAPPORTERING PR 31.JULI 2017 Anne H. Jorde

3. Det legges fram egen sak om anskaffelser av leiebiler
for hele kommunen.

62/17 REGIONALT BRUKERUTVALG - NAV Gerd Hvoslef
NAV Øyer beholder sitt lokale brukerutvalg. NAV Øyer
bes styrke arbeidet med brukerutvalget og avholde
jevnlig møter.
Kommentar: Følges opp kontinuerlig.

69/17 EVALUERING OG VURDERING AV POLITISK
ORGANISERING – OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG

Ordføreren

Det opprettes et saksutvalg som skal evaluere politisk
organisering og delegering. Utvalget får tre
representanter, Ordfører Brit K. Lundgård, Marthe Lang
Ree og Magnar Bjørke. Ordfører leder utvalget.
Mandat

1. Saksutvalget skal evaluere og vur dere om
dagens politiske organisering er hensiktsmessig
og forslå eventuelle alternativer for
organisering

2. Saksutvalget skal foreslå antall medlemmer i
kommunestyret i neste valgperiode

3. Saksutvalget skal evaluere dagens arbeidsdeling
mellom kommunestyret og administrasjon ved



rådmann, herunder innstillingsrett og
avgjørelsesmyndighet og forslå eventuelle
endringer

4. Saksutvalget skal gjennomgå politisk
reglementshefte og forslå eventuelle
forbedringer

5. Saksutvalget skal vurdere delegering fra
kommunestyret ti l faste politiske utvalg og til
administrasjonssjefen og forslå eventuelle
endringer

Saksutvalget leverer sitt forslag og innstilling til
kommunestyret senest 31.1.2018 for den politiske
organiseringen, samtidig leveres innstilling etter
kommuneloven § 7 om antall medlemmer i
kommunestyret i neste valgperiode.

Etter at vedtaket om organi sering er truffet av
kommunestyret, arbeider utvalget videre med
evaluering og revidering av Politisk reglementhefte
samt delegeringsreglementet, der innstilling leveres
innen 30.4.2018.

Kommentar: Kommunestyret er orientert om at
arbeidet er noe forsinket .
Første del av mandatet behandles politisk i mars.
Saksutvalget starter andre del av mandatet umiddelbart
etter avslutning av første del.

76/17 KOMMUNEPLANENS AREALDEL O Bente Moringen
1.Planforslaget til Kommuneplanens arealdel har en
rekke bestemme lser som innebærer strengere
bestemmelser og/eller retningslinjer enn gjeldende
lover og forskrifter krever . Intensjon i vedtak fattet av
Kommunestyret i Sak 80/16 er ikke tilstrekkelig
ivaretatt, planen sendes tilbake til administrasjonen for
forenkling av bestemmelser og retningslinjer i tr d
med De politiske partier sine
arbeidsdokument. Temakart nr. 7 tas ut av planen.
2.Administrasjonen gjennomarbeider og vurderer
konsekvensene av alle forslag før saken legges frem for
ny behandling i Kommuneplanutvalget.
3.Saken legges fram for Kommuneplanutvalget i januar
2018.

KST - sak
12/18
25.01.2018

78/17 LOKAL LEGEVAKT/INTERKOMMUNAL LEGEVAKT:
KOSTNADER, UTFORDRINGER OG KONSEKVENSER

O Mike Görtz

1. Kommunestyret vedtar at drift av den
interkommunale legevakten og KAD - plassene
evalueres etter et års samdrift.

87/17 ØKONOMIPLAN 2018 - 20 21 – ÅRSBUDSJETT 2018 Rådm annen
Enklere anskaffelsesregler – offentlige innkjøp:
Nye regler for offentlige anskaffelser trådte i kraft



1.1.2017.
1.Øyer kommunestyre vedtar endringer i
innkjøpssamarbeidet for anskaffelser inntil
terskelverdien på 1,1.mill. kroner, jmf vedlegg.

2.Rådmannen får fullmakt til hvordan endringene skal
gjennomføres administrativt.

3.Øyer kommune går i forhandlinger med Lillehammer
kommune om endring av tjenesteavtalen på innkjøp.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger
med Lillehammer k ommune. Under dette ligger hva og
hvordan inngåtte avtaler med Lillehammer og INNOFF
samarbeidet endres i tråd med dette vedtaket.

4.Øyer kommune vil bidra til å bekjempe sosial dumping
og innfører tilleggskrav der antikontraktørklausuler
inntas som spesi elle kontraktbestemmelser i tråd med
vedlegget. (Skiensmodellen)

5. Punkt 1 - 4 kvalitetssikres av administrasjonen før
behandling i kommunestyret.
Kommentar: Vi venter på sak fra Lillehammer. Den må vi
ha før vi kan jobbe videre med dette.

Rådmannen gis fullmakt til å effektivisere ressursbruk
på aktive og passive vikartjenester i sektor helse - og
omsorg.
Kommentar: Sektor Helse og omsorg jobber med dette.

Politiske retningslinjer drift og investeringer i 2018:
Vedtatte budsjettrammer skal overholdes både på
drift og investeringer
4.Vi forutsetter at Økonomireglementet blir revidert i
2017 og at et nytt styringssystem kommer til behandling
først e kvartal 2018.
6.Kommunestyret ber rådmannen utrede og vurdere
kommunens kostnader og nytte ved deltakelse i alle
interkommunale ordninger og komme tilbake til
kommunestyret med en anbefaling innen 30.6.2018.
Kommentar: Økonomireglement Øyer kommune
vedta tt i kommunestyret 25.01.2018 (KST - sak 3/18)

Gevinstrealisering
IKT, selvbetjeningsløsninger og digitale tjenester er et av
virkemidlene som det brukes mye penger på i
budsjettet innen de fleste sektorer.

Det forventes at dette gir en gevinst.

1.Vi forventer en gevinstrealisering på 1 % av netto
driftsinntekter i 2018.

Rådmannen
m.flere

Rådmannen
m.flere

Rådmannen
m.flere



2.Disse midlene anvendes slik:
1mill. brukes til å opprettholde driften på
Tretten legekontor
Måltid i skolen på alle skolene Aurvoll, Solvang
og Øyer ungdomsskole. Det utredes nærmer e
hva som er mulig å få til innenfor en sum på 2
mill. kroner på årsbasis. Vi legger til grunn at
maten kan tilberedes på kjøkkenet ved Øyer
helsehus og at det er mulig å etablere et
samarbeid mellom flere parter når det gjelder
servering av maten på den e nkelte skole, f.eks
de som trenger arbeidstrening, flyktninger som
skal lære norsk, frivillige lag og foreninger m.v.
Alle muligheter vurderes.
Rådmannen bes om at utredningen legges frem
for kommunestyret innen 31.1.2018.

Kommentar: Sak vedr måltid i skol en legges fram
februar 2018.

Heltidskultur:
Kommunestyret ber rådmannen igangsette et
systematisk arbeid med å redusere uønsket deltid
gjennom ulike tiltak og virkemidler beskrevet i et
handlingsprogram for heltid som skal utarbeides.
Partssammensatt utva lg er styringsgruppe for dette
arbeidet.
Kommentar: Ikke igangsatt, men sektor Helse og
omsorg skal jobbe med dette.

Fond til sentrumsutvikling:
Rådmannen bes om å utrede mulighetene for
finansiering av fond som kan brukes til
sentrumsutvikling i Øyer kommune. Tenkte
finansieringskilder kan være: fra eiendomsskatt,
avkastning i G E eller andre.

Rådmannen bes samtidig om å foreslå mulige modeller
for samarbeid mellom kommunen, næringsdrivende,
frivillige organisasjoner og andre for utvikling av
sentrumsområdene.

Utredning og forslag skal foreligge til drøfting og
behandling senest i april 2018.
Kommentar: Ikke igangsatt .

Bjarne Nyrud

Rådmannen
m.flere

Rådmannen
m.flere

88/17 LEIE AV LOKALER I ØYER O Ordføreren
Sende sakene vedr. legesenter/legevakt til
kontrollutvalget for vurdering
Som følge av sak 77/17 Framtidig legestruktur har det
kommet opplysninger i blant annet media som ikke
stemmer overens med saksframlegg i denne saken og



tidligere saker vedr. legesen ter/legevakt
(kommunestyresak 67/16, 95/16 og 117/16)
Øyer SV og Øyer Sp ønsker derfor sak, saksgang og
prosess vedr. legesenter/legevakt i Øyer sentrum sendt
til kontrollutvalget.

1. Kommunestyret sender sakene vedr.
legesenter/legevakt i Øyer sentrum til
ko ntrollutvalget for gjennomgang.

2. I tillegg til kontrollutvalgets generelle mandat
ønsker kommunestyret følgende:

a. En gjennomgang av saksgang og prosess
med hensyn til rekkefølge og
involvering.

b. En vurdering av om innhold i
saksframleggene stemmer overens med
faktiske forhold.

Kommentar: Midler til gjennomføring bevilget i KST - sak
5/18.


