
 Oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.2016   

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. 

 Rådmannen bes om å sørge for at arbeidet med å gjennomføre 
eierkommunenes strategiske mål i Ikomm AS om å øke 
omsetningen med offentlige eiere for kommende avtaleperiode 
styrkes. 

 Dersom forhandlingene med Ikomm AS fører frem, og rådmannen 
på anskaffelsestidspunktet fremdeles anser at det er grunnlag for 
å gjøre en anskaffelse i utvidet egenregi, gjennomføres en 
intensjonskunngjøring hvor kommunene kunngjør at de har til 
hensikt å inngå kontrakt med eget selskap Ikomm AS. 

 Om rådmannen på anskaffelsestidspunktet ikke anser at det er 
grunnlag for å gjøre anskaffelse i utvidet egenregi, eller det 
deretter skulle komme innsigelser til intensjonskunngjøringen 
som viser seg berettiget, må det gjennomføres en ordinær 
anbudskonkurranse etter kunngjøring. Rådmannen iverksetter da 
oppstart av anbudsforberedelser ved å innhente nødvendig 
kompetanse for å gjennomføre dette. 

 Rådmannen fremmer ny sak til politisk behandling om 
forutsetningene for anbudskonkurranse endrer seg ved at nye 
eiere trer inn i selskapet eller ved andre vesentlige endringer. 

 Det legges som forutsetning for vedtaket at kommunene Øyer, 
Gausdal og Lillehammer fatter likelydende vedtak. 

 Rådmannen bes om å reforhandle eksisterende kontrakt / 
utforme ny kontrakt med IKOMM som muliggjør en billig og 
effektiv overgang til en annen leverandør dersom det i framtiden 
blir bestemt å legge IKT-tjenestene til kommunene ut på anbud. 

Kommentar: Ny avtale er ferdigbehandlet men ikke undertegnet da ny 
vurdering i forhold til egenregi må på plass. Dersom det viser seg at vi 
fortsatt er utenfor kravet om egenregi, må vi ut på anbud. 
 
Dette er en felles prosess med Lillehammer og Gausdal. 
Planlagt politisk behandlet tidlig i 2017. 

 
Utsatt til tidlig 
2017. 

 

72/15 NYORDNING SPESIALUNDERVISNING O 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. 

Oppfølging 
innen 
september 
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- 

Oppfølging 
innen august 
2017 

 



2019. 
Kommentar: Evaluering senest august 2017. 

1/16 HØST- OG VINTERFERIE SFO G Bjarne Nyrud 

 Vedtak i KST-sak 120/16 – Kommunestyret vedtar justerte vedtekter 
for SFO i Øyer. 

Gjennomført 
15.12.16 

 

2/16 KULTURPLAN 2016-2020 G Frode 
Fossbakken 

 Vedtak i KST-sak 127/16 – Kommunestyret vedtar kommunedelplan 
for Kultur og fritid 2016-2025 og medfølgende handlingsplaner. 
Handlingsplan for idrett og friluftsliv er rullert i egen 
formannskapssak, og skal rulleres årlig i forbindelse med prioritering 
av spillemiddelsøknader. Øvrige handlingsplaner rulleres jevnlig. 

Gjennomført 
15.12.16 

 

27/16 EIENDOMSSKATT - RETAKSERING O Annikken 
Reitan 
Borgestrand 

 Vedtak i KST-sak 122/16 – Retakseringsprosjeket 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 

 

43/16 REGNSKAP 2015 – KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL G Anne H Jorde 

 Vedtak i KST-sak 98/16 – referatsaken tas til etterretning. 
Merknad: Fylkesmannen oppfordres til å bruke et «klart språk» 
i sine vedtak. 

Gjennomført 
27.10.16 

                                                          

53/16 INNFØRING AV NYE TRYGGHETSALARMER O Mike Görtz 

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

Oppfølging 
innen 
september 
2017 

                                                

54/16 TILSTANDSRAPPORT SKOLE: Tomtespørsmål Solvang skole O Annikken 
Reitan 
Borgestrand 

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

 Oppfølging i 
løpet av våren 
2017            

                                                

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

O Annikken 
Reitan 
Borgestrand 

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

 

67/16 LEGEVAKT OG LEGESENTER I ØYER SENTRUM G Mike Görtz 

 Pkt 3 i vedtaket: Arbeidet med etablering av legevakt utsettes 
til det fremlegges en mere detaljert plan som viser kostnader, 
utfordringer og konsekvenser av etablering av lokal legevakt. 
Parallelt utredes kostnader, utfordringer og konsekvenser av en 
interkommunal legevakt. Legges fram for KST innen 1.11.2016. 
Kommentar: Sak til kommunestyret i oktober med forlenget 
frist. 

Gjennomført  
27.10.2016 
Se KST-sak 
95/16 og 
117/16. 
 
 

                                           



95/16 LEGEVAKT OG LEGESENTER I ØYER SENTRUM G Mike Görtz  

 Vedtak i KST-sak 95/16 – Kommunestyret godkjenner at saken 
utsettes, dvs saken legges fram til politisk behandling i 
november/desember. 
 

Gjennomført 
27.10.26 
Se KST-SAK 
117/16 

 

68/16 FAKKELMANNEN O Rådmannen 

  
Pkt 3.2 i vedtaket:  Kommunestyret ber rådmannen igangsette 
prosessen med erverv av 350 dekar grunn med påstående skog 
fra de berørte grunneierne. Forslag til avtaler med grunneiere 
og erstatningsbeløp skal forelegges og godkjennes av 
kommunestyret innen 1.11.2016. 

 
Pkt 3.3 i vedtaket: Forutsetningen for bevaringen av 
Fakkelmannen er at næringslivet, offentlige etater, stiftelser 
med flere, deltar. Forslag til organisering og finansiering 
forelegges og godkjennes av kommunestyret innen 1.11.2016. 

 
Pkt 4 i vedtaket: Kommunestyret ber rådmannen undersøke 
mulighetene for delfinansering av erstatningsbeløpet for 
eksempel fra Sparebankstiftelsen DNB, andre stiftelser og andre 
mulige samarbeidsparter. 
Kommentar: Sak til KST i oktober med forlenget frist til februar 
2017 – KST-sak 94/16. Forhandlinger med grunneierne er 
gjennomført. Kommunens forhandlingsutvalg har bestått av 
ordfører, konstituert rådmann og leder av felles 
landbrukskontor. Arbeidet med delfinansiering fra andre er i 
gang. Sak legges fram for KST i februar 2017. 
 

 
Oppfølging i KST 
i februar 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.  

Utsatt til våren 
2017 

 



På eiermøter kan eventuelt andre interesserte delta. 
 
Kommentar: På grunn av bemanningssituasjonen i 
kommuneledelsen, blir eiermeldingen noe forsinket. Målet er å 
legge den fram våren 2017. 

109/16 ØKONOMIPLAN 2017-2020 – ÅRSBUDSJETT 2017 G/O  

 Vedtak i sak 109/16 –  
Pkt 2.Kommunestyret utsetter beslutningen om forskuttering av 
utbygging av hovedledningsnettet for områdene i Områdeplan 
Øyer Sør (B2 og H5 og H6). Rådmannen utreder saken nærmere 
og legger frem en egen sak om forskuttering for 
kommunestyret. 
Kommentar: KST-sak 1/17 i møte 26.01.2017. 
 
Pkt 6.Kommunale gebyrer 
Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og 
betalingssatser i samsvar med oppstilling i eget vedlegg. 
Det settes ned et saksutvalg for å gjennomgå følgende gebyrer: 
Plansaker (s 9) 
Oppmålingsforretninger (s 10-13) 
Saksbehandling (S 14) 
Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov 
Saker etter eierseksjoneringsloven 
Delingssaker som behandles etter matrikkellov og plan- og 
bygningslov 
Byggesak (s 15-17) 
Infoland (s 18-19) 
Kommentar: Sak om opprettelse av saksutvalg til behandling i 
februar 2017. 
 
Pkt 17.Det gjennomføres en analyse i 2017 med sikte på å 
effektiviserre 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 våren 2017. 
 
Pkt 21.1.Kommunalt aksjeselskap for bygging og drift av 

 
Gjennomført 
26.01.2017 
 
 
 
 
 
Oppfølging 
februar 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppfølging i 
løpet av 2017 
 
 
Oppfølging før 
økonomi-
/årsbudsjett 
2018-2021 
 
 
 
 
Oppfølging i 
løpet av våren 
2017 
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Reitan 
Borgestrand 
 
 
 
 
 
Annikken 
Reitan 
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Annikken 
Reitan 
Borgestrand 
 
 
Mike Görtz 
og Gerd 
Hvoslef 
 
 
 
 
Bjarne Nyrud 
 
 
 
 
 
Anne H Jorde 



brannstasjon 
a.Det utredes nærmere hvorvidt aksjeselskap er en 
hensiktsmessig eierform for bygging, drift og utleie av 
brannstasjon. 
b.Rådmannen legger saken frem for behandling som egen sak. 
Kommentar: Saken legges frem som egen sak i kommunestyret 
26.01.2017 – KST-sak 4/17. 
 

Gjennomført i 
KST 26.01.2017. 

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: Løpende oppfølging 

Løpende 
oppfølging 

 

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

O Mike Görtz 

 Vedtak i KST-sak 117/16 –  
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. 

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. 
Kommentar: Vurdering av private vs. Kommunale fastleger 
fremlegges KST innen februar 2017. KST-sak 3/17. 

Løpende 
oppfølging 

 

126/16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «INTERN KONTROLL I 
BYGGESAKSBEHANDLINGEN» 

O Annikken 
Reitan 
Borgestrand 

 Kommentar: Vedtak i KST-sak 126/16 pkt 3 – Kommunestyret 
ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en tilbakemelding på 
hvordan revisjonsrapporten er fulgt opp innen 1.4.2017. 

Oppfølging 
innen 
01.04.2017 

 

 


