
 Oppfølging av politiske vedtak pr 
31.08.2017 

  

Sak Vedtak/oppfølging Status Ansvar 
 Status:  G=Gjennomført                O=Oppfølging   

 KOMMUNESTYRET   

30/14 KJØP AV IKT- UTSTYR OG TJENESTER - EGENREGI G 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. 

 

  

72/15 NYORDNING SPESIALUNDERVISNING G Bjarne Nyrud 

 Pkt 3 i vedtaket: Vi evaluerer ordningen om to år og ser 
på ressursbruken og resultatene fra etterprøvbare data, 
for eksempel nasjonale prøver. 
Kommentar: Evaluering senest september 2017. 

KST-sak 65/17 
28.09.2017 

 

93/15 FRISKLIVSSENTRALEN JOREKSTAD O Mike Gørtz 

 Pkt 5 i vedtaket:  Kommunestyret vedtar at den 
interkommunale frisklivssentralen evalueres senest 
august 2017 før en videreføring av Øyer kommunes 
andel utover økonomiplan periode 2016-2019. 
Kommentar: Vertskommunen (Gausdal) er ansvarlig for 
evalueringen. Antatt politisk behandling nov-2017. 

Forsinket  

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, landbruk og mindre 
næringseiendommer. For retaksering av verker og bruk 
engasjeres takstfirma. 

Oppfølging: 
Effekt ny 
taksering fra 
budsjett 2018 

 

53/16 INNFØRING AV NYE TRYGGHETSALARMER G Mike Gørtz 

 Pkt 3 i vedtaket: Kommunestyret vedtar at en 
helhetlig evalueringsrapport om innføringen og 
drift av trygghets-alarmene framlegges senest 
september 2017. 

Evaluering  
KST-sak 66/17 
28.09.2017 

 

54/16 TILSTANDSRAPPORT SKOLE: Tomtespørsmål Solvang 
skole 

O Therese 
Corneliussen 

 Kommunen arbeider for en løsning i tomtespørsmålet 
ved Solvang skole. 
Kommentar: Takst for skadde trær foreligger. Utfallet - 
politisk behandling evt. orienteringssak. 

Oppfølging 
høsten 2017            

 

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

O Therese 
Corneliussen 

 Pkt 5 i vedtaket: Ordningen evalueres nov. 2017 etter 
første prøveår. 

Oppfølging 
innen nov-
2017 

 

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 

 
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: På grunn av bemanningssituasjonen i 
kommuneledelsen, blir eiermeldingen noe 
forsinket. Målet er å legge den fram i løpet av 
høsten 2017. 

Høsten 2017  

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 2017. 
 
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 2018. 
Kommentar: Ferdigstilles til økonomi-
/årsbudsjettbehandling. 
 
Pkt 19.Skolestrukturen videreføres som nå inntil 
spørsmålet om 1.-10.skole i kommunen er 
forsvarlig utredet og konsekvensene vurdert. 
Kommentar: Gjennomføres i løpet av høsten 2017. 
 

Oppfølging i 
løpet av 2017 
 
 
 
 
 
Oppfølging 
før økonomi- 
/årsbudsjett 
2018-2021. 
 
 
 
 
 
Oppfølging i 
løpet av 
høsten 2017. 
 

Therese 
Corneliussen 
 
 
 
 
 
Gerd Hvoslef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.Nyrud 
 
 
 

114/16 TINGBERG BOLIGFELT III, SKRIUA OG STAV BOLIGFELT O Rådmannen 



– STATUS OG AVKLARING AV FULLMAKT FOR SALG AV 
RESTRERENDE TOMTER 

 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: Tingberg – rest 0, Skriua – rest 1(tomt 
planlagt for tomannsbolig), Stav – rest 1 tomt. 

Løpende 
oppfølging 

 

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

O Mike Gørtz 

 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å 
fremforhandle et utkast til ny avtale om 
interkommunal legevakt i Lillehammer 
kommune.  

2. Kommunestyret ber om at formannskapet blir 
holdt løpende orientert om reforhandlings-
prosessen. 

3. Kommunestyret vedtar om Øyer skal ha en 
legevaktsordning med den interkommunale 
legevakt i Lillehammer eller etablere egen 
legevakt i forbindelse med behandlingen av 
forslag til reforhandlet avtale. 

  

4/17 AKSJESELSKAP SOM EIERFORM – BRANNSTASJON O Therese 
Corneliussen 

 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 husleie-
inntekter fra Lillehammer Region 
Brannvesen. 

4. De samme fullmakter til rådmannen som 
framgår av pkt. 3 i vedtak om Økonomiplan 
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./Innteksred. 
20.000 
Avdragsutgifter Utgiftsøkn./Innteksred. 
38.000 

 

8/17 KOMMUNEDELPLAN FOR SKILØYPER I ØYER 
KOMMUNE 

O Therese 
Corneliussen 

 Saken utsettes og tas stilling til i sammenheng med 
og i forbindelse med behandlingen av 
Kommuneplanens arealdel. 
Kommentar: Planlagt sluttbehandling okt- 2017. 
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. 

KST-sak 67/17 
28.09.2017 
 

 

15/17  HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG 
REISEMÅLSUTVIKLING 

O Rådmannen 

 Pkt 4.  Administrasjonen bes om å legge fram en 
sak med vurdering av igangsetting av arbeid 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 
utarbeiding 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. 

Kommentar: Kommunen avventer tilbakemelding 
fra grunneierne. 

  

21/17 BOSETTING AV FLYKTNINGER O Gerd Hvoslef 

 Pkt 3. Øyer kommunestyre ber om statusrapport 
for bosetting i forbindelse med 
kvartalsrapporteringen. 

  



31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING – EVALUERING: 
UTSETTELSE 

O Rådmannen 

 Kommunestyret er innforstått med at evalueringen 
av administrativ organisering utsettes. 
Evalueringen legges fram før behandlingen av 
budsjett 2018. 
Kommentar: Evalueringen legges fram oktober 2017. 

  

39/17 SALG AV KOMMUNAL BOLIG O Gerd Hvoslef 

 Pkt 3 Kommunestyret ber om at ordningen «leie for 
eie» utredes og legges fram for kommunestyret. 
 

  

40/17 ADMINISTRATIV UTREDNING FRAMTIDIG 
FASTLEGESTRUKTUR - UTSETTELSE 

O Mike Gørtz 

 Kommunestyret er innforstått med at behandlingen av 
den administrative utredningen av framtidig 
fastlegestrukturen utsettes, utredningen legges fram til 
politisk behandling senest i oktober 2017. 
 

Oppfølging 
innen oktober 
2017 

 

 


