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 Oppfølging av politiske vedtak  
pr 30.06.2021 

  

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/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. 
Stav – rest 1 

Løpende 
oppfølging 

 

87/17 ØKONOMIPLAN 2018-2021 – ÅRSBUDSJETT 2018 G 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: 
Heltidskultur er et tema i utredningen om framtidens 
helse- og omsorgtjenester, som blir behandlet i TU og KST i 
september 2021. 
 

  

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 30.06.2021: 
Arbeidet med friluftslivets ferdselsårer er ferdig, og det vil 
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bli lagt fram en rapport for Plan- og miljøutvalget. 
Arbeidet med KDP Øyer Sør er omfattende, og det er ikke 
kapasitet til å arbeide med sti- og løypeplan samtidig. 

121/18 BOLIGFELT TRODAL – STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT G 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. 
 
Kommunestyret 25.02.2021 
Status pr februar 2021 m/fremdriftsplan lagt fram i møtet: 
Hva gjør vi? 
– Avklaring med NVE om tiltak i uavhengig rapport 
– Avklare de siste kostnadsspørsmål. 
– Avklaring opp mot PHUSICOS 
– Tverrvegen har den største kostnaden og har den største 
usikkerheten i forhold til kostnadsoverslag. 
Legge denne delen ut på anbud med forbehold om 
finansiering og godkjenning av regulering? Detaljering 
langt på veg ferdig. 
– Fremme endelig forslag for kommunestyret når 
ovenstående (nødvendig kostnadsgrunnlag) er avklart. 
 

  

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 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 
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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. 
 

78/19 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER 
KOMMUNE 

G Annikken R 
Borgestrand 

 Øyer kommunestyre ber administrasjonen om å foreta en 
revidering av Skolepolitisk handlingsplan for 2011-2018, 
med juni 2020 som frist for behandling i kommunestyret. 
 
Kommentar:  
30.09.2020: Det jobbes administrativt med en temaplan 
for livsløp i Øyer kommune. Framdriften på denne planen 
ble behandlet i kommunestyret vinteren 2020. Det er 
naturlig at skolepolitisk utviklingsplan blir utarbeidet i 
etterkant av Plan for livsløp da disse to planene må henge 
sammen. Det er i tillegg ikke kapasitet administrativt til å 
kjøre to såpass store planprosesser samtidig. Det vises 
ellers til arbeidet med planstrategien for neste års 
fireårsperiode. 
 
Vedtak i KST-sak 69/21, møte 27.05.2021 
Kommunestyret vedtar planstrategi for Øyer kommune 
2020-2023 med innarbeidede endringer etter gjennomført 
offentlig høring.  
 

  

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 

 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. Oppstart er januar 2021. 

  

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.  
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Kommentar 30.09.2020:  
Her må vi samkjøre med andre kommuner. Enkelte forhold 
er ikke avklart sentralt. 
 

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 
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. 

  

68/20 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN  

01.10.2020- 30.09.2020 

G KD m/flere 

 1. Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i 
vedtatt rusmiddelpolitisk plan m/  
handlingsprogram for perioden 2014 – 2017.  
Kommunestyrets intensjon er å prioritere videreføring av 
de mål og tiltak som er vedtatt.  
Endelige prioriteringer vil skje i forbindelse med ny 
revisjon av rusmiddelpolitisk plan /plan for psykisk helse i 
inneværende planperiode og gjennom prioriteringer i 
budsjett og økonomiplan. 
 
Vedtak i KST-sak 69/21, møte 27.05.2021 
Kommunestyret vedtar planstrategi for Øyer kommune 
2020-2023 med innarbeidede endringer etter gjennomført 
offentlig høring.  
 

  

74/20 KUNSKAPSGRUNNLAG FOR KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
ØYER 2020-2023 

G KD m/flere 

 2. Kommunestyret gir følgende innspill:  
Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke 
planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre 
for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Et 
grundig, forankret og omforent kunnskapsgrunnlag er en 
forutsetning for arbeidet. En annen viktig faktor i arbeidet 
med planstrategien er bred medvirkning. Kommunestyret 
vedtar følgende framdriftsplan:  
- Des 2020-jan2021: Kunnskapsgrunnlaget forankres i 
kommunen og det skal utarbeides et forslag til 
planstrategi på grunnlag av det fremlagte 
kunnskapsgrunnlaget med følgende tillegg: 
-Oversikt over reell tomtereserve på bolig, fritidsboliger og 
næring, inkludert hvilke områder som er regulert og 
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byggeklare områder  
-Interkommunalt samarbeid; Beskrivelse av nåsituasjon 
(fagområder, omfang, samarbeidsparter, samarbeidsform) 
-Større balanse mellom økonomisk, sosial og miljømessig 
bærekraft i dokumentet  

-Beredskapssituasjonen i kommunen.   

- Januar 2021 Arbeidsmøter med kommunestyret og de 
kommunale rådene (kunnskapsgrunnlag og utkast til 
planstrategi).  

- Februar 2021: Vedtak av planstrategien. 
 
Vedtak i KST-sak 69/21, møte 27.05.2021 
Kommunestyret vedtar planstrategi for Øyer kommune 
2020-2023 med innarbeidede endringer etter gjennomført 
offentlig høring.  
 

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. 
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• 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. 

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 30.06.2021: 
Gruppa er godt i gang med arbeidet og har vært igjennom 
de aller fleste lover. Det er lagt opp til en arbeidsøkt i 
kommunestyret i august knyttet til jordlov og 
konsesjonslov. 
Forventet ferdigstilling i løpet av høsten. Årsak til 
forsinkelsen er vakant kommunedirektørstilling, samt 
andre presserende saker.  
 

82/20 ØKONOMIPLAN 2021-2024 – ÅRSBUDSJETT 2021 G/O KD m/flere 

 Endringer: 
1.Framtidens helse – og omsorgstjenester   
1.  Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til 
framtidens helse- og omsorgstjenester. Utredningen må 
bidra til en framtidsrettet utvikling av Øyer kommunes 
tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale 
utfordringer. Utredningen må ta med seg de store 
utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i 
sektoren. Utredningen skal inneholde alternative 
løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og 
nye arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, 
og strategier/tiltak som styrker kommunens samlede 
fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. 
Eventuelle forslag til nye strukturer og tjenester må bidra 
til å understøtte en mer optimal bruk av kommunens 
samlede helse- og omsorgsressurser. Eventuell etablering 
av tildelingskontor ivaretas i denne utredningen.  
2. Tjenesteutvalget er det folkevalgte organet som har 
hovedansvar for den politiske prosessen i 
utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering og 
ansattinvolvering. Tjenesteutvalget innstiller overfor 
kommunestyret i forbindelse med budsjettprosess for 
budsjett 2022.  
3. 1.tertialrapport 2021 skal gi en risikovurdering av den 

nye turnusen herunder reduksjon av nattevaktstillinger. 

Vedtak i Tjenesteutvalget sak 9/21, møte 20.04.2021: 

Tjenesteutvalget tar rapport fra Ambia AS til orientering. 

3.Gebyrregulativet  
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2.Kommunestyret ber om å få framlagt en sak med en 
utredning av gebyrregulativet for plan, byggesak, 
oppmåling og eiendomsopplysninger hvor avvik skal 
begrunnes og eventuelle tiltak utover heving av gebyr 
foreslås. 
 
Vedtak i KST-sak 70/21, møte 27.05.2021: 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativ for 2021 – 
Byggesak oppmåling og seksjonering med følgende 
endringer:  

• Omforent forslag til gebyr for Fastsetting av 
planprogram etter pbl § 12-9 3. ledd kr 19 000 
opprettholdes. 

• Omforent forslag til gebyr for Planforslag som 
ikke leveres i tråd med føringene/beslutningene i 
oppstartsmøtet -  endring som kommer fra Øyer 
kommune resulterer i en reduksjon på 20 % ved 
større endringer. 

• Gebyr for Planforslag som ikke leveres i tråd med 
føringene/beslutningene i oppstartsmøtet -
  endring som kommer fra Øyer kommune 
resulterer i en reduksjon på 40 % ved vesentlige 
endringer. 

• Gebyr for Utfylling og endring av reguleringsplan 
etter forenklet prosess prisjusteres.  

• Omforent forslag til gebyr Dispensasjon - 
Behandling av søknad kr 10 500 opprettholdes. 

 
Gebyrregulativet trer i kraft straks. 
 
3.Kommunestyret ønsker også en utredning av gebyrene 
for SFO hvor også gratis kjernetid utredes. 
4.Utredningene legges fram for kommunestyret innen 
februar 2021.  
 
4.Voksenopplæring  
1. Kommunedirektør legger fram egen sak om 

voksenopplæring. Det skal utredes fordeler og ulemper, 

mål for tjenesten, bemanningsmodeller og kostnader ved 

å ta drift av voksenopplæring tilbake i egenregi i lys av ny 

integreringslov. 

2. Saken legges fram for behandling i mars 2021. 

Vedtak i KST-sak 40/21, møte 25.03.2021: 
1. Øyer kommune fortsetter samarbeidsavtalen med 

Lillehammer Læringssenter. 

2. Øyer kommune søker å reforhandle den 

økonomiske delen av avtalen med Lillehammer 

kommune. 

5.Interkommunalt samarbeid 
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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. 
  
7.Samferdsel og infrastruktur 

3.Det utarbeides vedlikeholdsplan for kommunale veger 

og eiendommer. Vedlikeholdsplanen legges frem for 

kommunestyret i april 2021. 

Vedtak i KST-sak 56/21, møte 29.04.2021: 
Kommunestyret tar vedlikeholdsplanene til etterretning og 
de vil danne et godt grunnlag for behov økonomiske 
ressurser ved behandling av drifts- og investeringsbudsjett. 
 
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. 
 
8.Medarbeider – og brukerundersøkelser  
2.Brukerundersøkelse for tjenesteområde plan og 
utvikling, i henhold til lederavtale mellom Øyer kommune 
og kommunedirektør av november 2020, legges fram for 
kommunestyre i forbindelse med 1. tertialrapport 2021. 
 
Vedtak i KST-sak 68/21, møte 27.05.2021: 
Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til 

etterretning.  

 
9.Arbeid med økonomiplan og årsbudsjett 
Arbeidet med Økonomiplan og årsbudsjett fra og med 

2021 skal bygge på  FN`s- bærekraftsmål. 

Vedtak i formannskapet sak 57/21, møte 18.05.2021: 
Formannskapet vedtar framlagt kjøreplan for budsjett- og 
økonomiplanprosessen høsten 2021. 
 

10.Midler gjennom utbyggingsavtaler 
Kommunestyret ber om en oversikt over og bruk av midler 

avsatt gjennom utbyggingsavtaler. Oversikten forelegges 

Plan- og miljøutvalget i januar 2021. 

Vedtak i Plan- og miljøutvalget sak 1/21, møte 19.01.2021: 

Plan- og miljøutvalget tar oversikten over og bruk av 

midler avsatt gjennom utbyggingsavtaler til etterretning. 

12.Læreboksituasjonen 
Kommunestyret ber om en vurdering av 
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læreboksituasjonen på skolene i kommunen. Vurderingen 
legges frem som en del av saken om innføring av ny 
ressursmodell. 
 
13.IKT 
Kommunestyret ber om en helhetlig gjennomgang av IKT-
løsningene for folkevalgte med sikte på å finne løsninger 
som bedre sikrer at de folkevalgte kan utøve sine roller på 
en tilfredsstillende måte. Gjennomgangen legger fram for 
kommunestyret i januar. 
 
Vedtak i KST-sak 6/21, møte 28.01.2021: 

1. Kommunestyret ber om at det legges fram sak 

knyttet til anskaffelse av Microsoft Office – 

lisenser til politikere. Lisensene må ivareta bruk av 

Teams. Saken legges fram i mars. 

2. Arbeidsgruppen som sammensettes er et 

folkevalgt organ med tre medlemmer: 

Posisjon: Laila Jonassen Skåden (SP) og Niklas Aas 
Skovdahl (SV) 
Opposisjon: Gudbrand Sletten (AP) – varamedlem 
Anne Aronsveen (H). Kommunedirektøren 
oppnevner sekretariat for organet.  

3. Kommunestyret ber om at det rettes en 

forespørsel til Gausdal og Lillehammer om 

deltagelse i arbeidet med evaluering av 

politikerløsningen. 

4. Evalueringsrapporten skal legges frem for 

kommunestyret innen juni 2021 og skal inneholde 

forslag til endringer, samt forslag til iverksettelse 

av endringer. 

 

Vedtak i KST-sak 46/21, møte 25.03.2021: 
Kommunestyret godkjenner anskaffelse av Office 
skyløsning til politikere. Kostnaden innarbeides i 
økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 
 
Kostnaden på inntil 20.000 kroner finansieres av 
formannskapets bevilgningspost 2021 som med det 
reduseres fra 200.000 til 180.000 kroner. 
 
 
Oppstart sentrumsforskjønnelse 
Avsatt 500.000 til fond sentrumsforskjønnelse (vedtak i 
sak- 33/18 ÅRSREGNSKAP 2017-Fond til sentrumsutvikling 
i Øyer kommune kr 500.000).Arbeidet settes i gang og 
gjennomføres. Formannskapet ber om egen sak til 
kommunestyret i januar 2021. 
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Vedtak i KST-sak 7/21, møte 28.01.2021: 
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.  
 
 
To-lærermodellen – administrativt avviklet (2.avsnitt) 
Det legges fram egen sak for kommunestyret i januar 2021 
som redegjør for avviklingen. 
 
Vedtak i KST-sak 9/21, møte 28.01.2021: 
Kommunestyret tar redegjørelsen knyttet til avvikling av 
tolærermodellen til orientering. Kommunestyret beklager 
at tolærermodellen er avviklet uten politisk behandling og 
til tross for vedtak om videreføring av modellen. 
 

Kommunestyret ser alvorlig på at administrasjon avvikler 

en ordning som er vedtatt av kommunestyret. 

Kommunestyret forutsetter at administrasjon tar lærdom 

og heretter legger saker som gjelder endringer av vedtak i 

folkevalgte organer frem for folkevalgte organer til 

avgjørelse før endringen gjennomføres. 
 

84/20 KLAGE PÅ VEDTAK – AVSLAG PÅ SØKNAD OM 
GODKJENNING AV VALD FOR JAKT PÅ RÅDYR 

G KD m/flere 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jfr. 
forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen sendes til 
fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 
Vedtak fra Statsforvalteren i Innlandet datert 06.04.2021: 
Statsforvalteren opphever Øyer kommune sitt vedtak 
22.10.20, arkivsak 20/1885, om avslag på søknad om 
godkjenning av vald. Saken sendes tilbake til Øyer 
kommune for ny behandling.  
Statsforvalteren sitt vedtak er endelig og kan ikke 
påklages, jf forvaltningsloven §§ 28 og 34. 
 
Behandling i Plan- og miljøutvalget sak 67/21, møte 
15.06.2021: 
Med hjemmel i §§ 8, 9, 10 og 11 i forskrift om forvaltning 
av hjortevilt, samt iht. veilederen til forskriften (veileder 
M478 2016) godkjennes søknad om eget vald for jakt på 
rådyr for eiendommene; gnr./bnr./fnr.; 57/1, 59/2, 57/12, 
59/2/1 og 59/2/2. Valdet tilfredsstiller de formelle kravene 

  



 

11 
 

i forskriften. 
 

5/21 MILJØSERTIFISERING ØYER KOMMUNE O 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. 

  

27/21 INVITASJON – DAGSTURHYTTA INNLANDET O KD/Eli Eriksrud 

 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.  

Kommentar: 
Sak legges fram til politisk behandling i løpet av høsten. 

  

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.    

  

38/21 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PSYKOSOSIALT 
SKOLEMILJØ I ØYER 

O KD m/flere 

 Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Psykososialt skolemiljø i Øyer» til orientering, og 
merker seg de viktige funnene og 
forbedringspunktene som er gjort av revisjonen. 

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren 
følger opp disse punktene: 

• Kommunen skal vurdere å utarbeide felles 
retningslinjer for hvordan de overordnet 
arbeider med psykososialt skolemiljø, 
avdekking av mobbing og konkrete 
mobbesaker i Øyer.  

• Kommunen skal sikre at aktivitetsplaner som 
lages når det gjøres tiltak inneholder 
dokumentasjon i henhold til minimumskravene 
i kap. 9 A, i tillegg bør de inneholde fullverdig 
dokumentasjon knyttet til alle planlagte og 
fullførte tiltak.  

• Kommunen skal sikre dokumentasjon av at 
barnet har blitt hørt i utformingen av tiltak, og 
at det er foretatt vurderinger knyttet til 
barnets beste. Dette er krav som følger av 
opplæringslovens § 9A-4.  

  



 

12 
 

• Kommunen skal vurdere å ha en rutine for 
hvilken dokumentasjon som skal arkiveres i 
arbeidet med kap. 9 A saker og hvor 
dokumentasjonen skal oppbevares. Det er ikke 
formkrav til dokumentasjon etter § 9 A-4 
7.ledd, men den skal være skriftlig og finnes i 
et slik format at den kan tas ut til 
fylkesmannen.  

• For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et 
trygt og godt skolemiljø skal skolene evaluere 
iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig 
gjennomgang av tiltakene i ettertid vil kunne 
bidra til å styrke dokumentasjonen av 
tiltakene og øke læringseffekten av arbeidet 
med kap. 9 A saker.  

• Det kan være nyttig for skolene i Øyer 
kommune å styrke spesielt kontaktlærernes 
kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø 
og håndtering av kap. 9 A saker, herunder 
drøfte terskelen for hva som defineres som en 
kap. 9 A sak. Erfaringsutveksling og deling av 
gode tiltak er også områder skolene kan 
utvikle videre.  

• Revisjonen anbefaler at kommunen ser 
nærmere på hva det innebærer at FAU/SU og 
SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på 
hvilke områder dette skal skje. Videre kan det 
være grunn til å se på skolenes systematikk 
mht. hvordan elevrådet involveres i 
skolemiljøarbeidet.  

3. 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 
24.11.2021 og orienterer om oppfølgingen.  
 

40/21 MANDAT FRA KOMMUNESTYRET – UTREDNING 
VOKSENOPPLÆRING 

O Annikken R 
Borgestrand 

 Pkt 2 Øyer kommune søker å reforhandle den økonomiske 
delen av avtalen med Lillehammer kommune. 

  

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 
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anmodning om ny tomt. 

Kommentar: 
Sak til politisk behandling i august 2021. 

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

 Pkt 5 Prismodellen evalueres høsten 2022.   

56/21 VEDLIKEHOLDSPLANER FOR KOMMUNALE VEGER OG 
EIENDOMMER 

O 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. 
 

  

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

 4.Som følge av den svært krevende økonomiske 

situasjonen i kommunen ønsker formannskapet å 

følge utviklingen tett. I tillegg til tertialrapportering 

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 formannskapet 15.06.2021 
 

Løpende 
oppfølging 

 

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. 
 

  

 


