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 Oppfølging av politiske vedtak pr 
29.02.2020 

  

Sak Vedtak/oppfølging Status Ansvar 

 Status:  G=Gjennomført                O=Oppfølging   

 KOMMUNESTYRET   

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

O KD 

 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:  
Skriua – rest 0, Stav – rest 1 

Løpende 
oppfølging 

 

54/17 ØKONOMI-OG FINANSRAPPORTERING PR 31.JULI 2017 G Anne H. 
Jorde 

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

Kommentar: 
Det er tatt stilling til dette i årsbudsjettet for 2020. 

  

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

G Ordføreren 

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

1. Saksutvalget skal evaluere og vurdere 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 til faste politiske utvalg og til 

administrasjonssjefen og forslå eventuelle endringer 
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Kommentar: 
Se sak 108/19, 31.10.2020 og sak 122/19, 24.10.2019 

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

G KD/Frode 
Fossbakken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kommunestyret vedtar at drift av den 

interkommunale legevakten og KAD-plassene 

evalueres etter et års samdrift. 

 

Vedtak i kommunestyret den 26.09.2019, sak 90/19: 
Kommunestyret tar evalueringen fra Lillehammer 
interkommunale legevakt og KAD til orientering. 

  

87/17 ØKONOMIPLAN 2018-2021 – ÅRSBUDSJETT 2018 O KD m/flere 

  
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 utvalg er styringsgruppe for 
dette arbeidet. 
 
Kommentar:  
Sak til tjenesteutvalget våren 2020. 
 

  

56/18 AKUTTBEREDSKAP I BARNEVERNET – INTERKOMMUNALT 
SAMARBEID 

O Frode 
Fossbakken 

 Øyer kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om drift av 

interkommunal barnevernvakt med Ringsaker kommune fra 

01.01.2019, jfr. vedlegg 1.  

Pkt 4. Erfaringsrapport legges fram for kommunestyret i 
2019. 
 
Kommentar:  
Sak til tjenesteutvalget 28.04.2020 
 

  

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: 
Saken er under behandling ved landbrukskontoret i 
Lillehammer-regionen. De satser på å komme i gang med 
dette høsten 2019 i samarbeid med Planavdelingen i Øyer 
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kommune. 

99/18 ANSKAFFELSE OG DRIFT AV KOMMUNENS IKT-UTSYR G Annikken R 
Borgestrand 

 Kommunestyret vedtar at det skal foretas en uavhengig 
benchmark av Ikomm AS når ny driftsavtale er signert. Dette 
søkes gjennomført i samarbeid med øvrige eierkommuner. 
Det forutsettes at driftsavtalen har en varighet på 2 år. 
 
Vedtak i kommunestyret den 28.11.2019, sak 143/19: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til at driftsavtalen med 
Ikomm AS kan ha en avtalelengde på fire år med opsjon på 
ytterligere fem år. 
 

  

111/18 ØKONOMIPLAN 2019-2022 – ÅRSBUDSJETT 2019  
O 

KD m/flere 

  
Pkt.16 
Kommunestyret ber at det spørres om en gjennomgang av 
frivillighetssentralen. Det ønskes herunder å se på 
brukertilfredshet og drift. 
Kommentar:  
Avventer Frivilligmeldingen. Sak til politisk behandling i 
Tjenesteutvalget 28.04.2020 
 
Pkt.17 
Rådmannen gis i oppdrag å utrede flytting av 
ungdomsklubben til mer sentral lokasjon, der ungdomsrådet 
bes om å medvirke. 
Kommentar:  
Drøfting i ungdomsrådet 15.10.2019 -  
Flytting av ungdomsklubben: Ettersom oppslutningen til 
ungdomsklubben i skoleåret 18/19 har vært god, med ca 15-
30 besøkende hver tirsdag, samt at kommunen har brukt mye 
penger på å ruste opp lokalene til klubben, mener 
ungdomsrådet at vi kan avvente utredningen om flytting av 
ungdomsklubben til høsten 2019. Da kan ungdomsrådet ta et 
møte med klubbstyret og få med disse i en eventuell prosess.   
 
Innspill som det ble enighet om:  
Ungdomsrådet tar et møte med klubbstyret i etterkant av 
neste ungdomsrådsmøte.  
 
 
Pkt 18. 
I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 og i økonomiplan 
2019-2022 er nevnt flere forventninger til samarbeide med 
Frivilligheten. Ordfører tar initiativ til at det utarbeides en 
frivillighetsmelding for Øyer kommune. Ferdigstilles innen 
august 2019. 
Kommentar:  
Avventer Frivilligmeldingen. Sak til politisk behandling i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
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Tjenesteutvalget 28.04.2020 
 

116/18 EIERMELDING 2018 G KD m/flere 

 Pkt.3 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak om 
eventuelt salg av kommunens aksjer i Gudbrandsdal 
Industrier AS (GIAX). 
 
Kommentar: 
Det er lagt inn en forutsetning om salg av eierandeler i ulike 
selskaper. Dette er omtalt under Fellesutgifter. Det framgår 
av spesifikasjon av rammen til Fellesutgifter i 
tabelloversiktene i årsbudsjettet.  

  

117/18 FELLES BARNEVERN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN - 
UTREDNINGSOPPDRAG 

O Frode 
Fossbakken 

 Pkt.4 
Utredningen legges frem for politisk ledelse i de tre 
kommunene i august 2019, før felles saksfremlegg 
oversendes kommunestyrene for behandling. 
 
Vedtak i KST-sak 52/19, 23.05.2019 - Kommunestyret vedtar å 
inngå interkommunalt samarbeid om barneverntjenestens 
oppgaver fra 01.01.2020. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å ta kontakt med: 
Lillehammer og Gausdal kommuner v/rådmennene for å 
slutte seg til arbeidet med utredningen som pågår for en 
interkommunal løsning i Lillehammerregionen, dvs. en felles  
barneverntjeneste for Lillehammer, Gausdal og Øyer. 
 
Kommentar: 
Utredning om samarbeid med Gausdal kommune er i gang. 
Sak til politisk behandling våren 2020. 

  

121/18 BOLIGFELT TRODAL – STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT O KD 

 Pkt.1 
Kommunestyret vedtar at hovedprinsipp om full utbygging av 
Trodal boligområde inkl. tverrforbindelse og flomsikringstiltak 
gjennomføres. Kommunestyret forventer at det arbeides 
videre med fylkeskommunen slik at de finansierer sitt 
ansvarsområde. 
 
Pkt. 2 
Før arbeider i marka settes i gang må rådmannen 
kvalitetssikre kostnadsoverslag for videre utbygging inkl. 
flomsikringstiltak, søke å avklare fylkeskommunens deltakelse 
i en ny bru Over Søre Bryhnsåa og på denne bakgrunn legge 
frem et detaljert budsjett for resterende utbygging i Trodal 
for kommunestyret, til godkjenning i løpet av 1. tertial 2019. 
 
Kommentar: 
Sak til politisk behandling 2020. 
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32/19 NY/NFORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT 
SAMARBEID 

G KD 

 Pkt 2. 

Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til 

handlingsdel for 2020 og 3 år framover. Handlingsdelen 

rulleres årlig i forbindelse med felles 

formannskapskonferanse. 

Pkt 3. 

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av tre 

representanter i tillegg til rådmannen fra hver av 

kommunene. Gruppa skal innen kommunestyrene i juni 

utarbeide forslag til oppfølging av handlingsplanen for 2019, 

samt foreslå hvordan en skal jobbe videre med 

handlingsplanen i resten av planperioden, jfr. «Skisse til ny 

strategi for interkommunalt samarbeid».  Handlingsplanen 

forankres i hver kommune og rulleres årlig i forbindelse med 

felles formannskapskonferanse. Som politiske representanter 

fra Øyer kommune velges ordfører Brit K Lundgård, 

varaordfører Mari Botterud og Marthe Lang-Ree fra 

opposisjonen. 

 

Vedtak i kommunestyret den 26.09.2019, sak 91/19: 
1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den 

framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen vurderes årlig i 
forbindelse med en felles formannskapskonferanse. 
Revidert handlingsplan skal behandles i de 3 
kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 
2019-2023 vedtas slik det går fram av vedlegg 3. 
Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas 
i forbindelse med rullering av handlingsplanen. 

  

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 og 
oppnådd pris i perioden. 
Kommentar:  
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. 

  

78/19 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE O Annikken R 
Borgestrand 

 Øyer kommunestyre beslutter at politikere, elever og foresatt   
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heretter skal bli involvert i utarbeidelsen av den årlige 
rapport om tilstanden i opplæringen, knyttet til 
læringsresultat, frafall og læringsmiljø, jfr Opplæringslovens § 
13-10. Det skal skje gjennom dialogmøte mellom partene før 
rapporten legges fram for kommunestyret til endelig 
behandling.  
 
Øyer kommunestyre ber administrasjonen om å foreta en 
revidering av Skolepolitisk handlingsplan for 2011-2018, med 
juni 2020 som frist for behandling i kommunestyret. 
 

93/19 FORTAU/GANG- OG SYKKELVEG - TRETTEN SENTRUM-
AURVOLL SKOLE 

O KD 

 Kommunestyret ber rådmannen i forslag til 
investeringsbudsjett for 2020 innarbeide midler til dekning av 
kostnader til bygging av fortau/gang og- sykkelveg fra Tretten 
sentrum opp mot Aurvoll skole, herunder forskuttering av 
fylkeskommunens andel. Rådmannen bes om å fortsette 
samtalene med fylkeskommunen om en avtale om 50% 
finansiering. 
 
Kommunestyret oppfordrer rådmannen til å velge en 
entrepriseform som i størst mulig grad sikrer mot 
kostnadssprekk. 
 

  

97/19 FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I 
LØYPETRASEER I HAFJELL ALPINSENTER 

G KD 

 Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere 
avklaring. Endelig behandling i kommunestyremøtet den 
24.10.2019. 
 
Vedtak i kommunestyret den 24.10.2019, sak 121/19: 
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Vedtak i kommunestyret den 28.11.2019, sak 149/19: 
Øyer kommune anmelder Hafjell alpinsenter AS for 
overtredelse av forurensningsloven § 7 første ledd. Saken 
med vedlegg sendes til politiet for videre oppfølging etter 
forurensningsloven § 78.  
 

  

122/19 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: POLITISK 
REGLEMENTSHEFTE 

O KD 

 4.Ordfører gis fullmakt til å innarbeide redaksjonelle 

endringer i forbindelse med kontrollutvalget. 

 

  

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

O KD 

 1. Kommunestyret ber KD gjennomgå forskrift om 
godtgjøring og vurdere godtgjørelser på nytt, og legger 
dette fram for ny politisk behandling innen utgangen av 
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februar 2020. 

146/19 FRA REGIONRÅD TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD O KD 

 5. Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med 

kommunene Lillehammer og Gausdal, foreta en gjennomgang 

og evaluering av Lillehammer-regionen Vekst. Det skal i 

arbeidet legges vekt på oppnådde resultater, forventninger til 

fremtidige resultater, hensiktsmessig organisering i forhold til 

helhetlig kommunalt næringsarbeid, bemanning, kompetanse 

samt andre relevante forhold knyttet til kommunenes og 

regionens næringsutvikling. Det bes om at formannskapet 

orienteres om arbeidet innen utgangen av 1. kvartal 2020, 

som grunnlag for videre politisk oppfølging.  

  

156/19 ØKONOMIPLAN 2020-2023 - ÅRSBUDSJETT 2020   

 Fra punkt 2 i endringsforslag som innarbeides i 
budsjettabeller og økonomiplan dokument: 
Kommunen har en nylig vedtatt kommuneplan som skal 
følges og arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør skal 
prioriteres. Vi vil styrke planavdelingen med en 100% stilling 
med mål om vedtak av kommunedelplanen innen utgangen 
av 2020. 
 
Tilleggspunkter til budsjett 2020: 
-Kommunedirektøren legger fram en evaluering av prisene i 
SFO for kommunestyret 
 
-Kommunedirektøren legger fram sak med en evaluering av 
en ev. flytting av voksenopplæringen tilbake til Øyer 
kommune innen mars 2020. 
Kommentar: 
Sak til politisk behandling mai 2020. 
 

  

 


