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 Oppfølging av politiske vedtak pr 
30.09.2020 

  

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/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 – rest 0, Stav – rest 1 

Løpende 
oppfølging 

 

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:  
(30.04.2020:Sak til tjenesteutvalget våren 2020). 
 
30.09.2020:Denne saken har blitt utsatt på grunn av andre 
prioriterte saker fra utvalget. 
 

  

56/18 AKUTTBEREDSKAP I BARNEVERNET – INTERKOMMUNALT 
SAMARBEID 

G 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. 
 
Vedtak i kommunestyret 18.06.2020, sak 38/20: 

Saken utsettes til erfaringsrapporten vedlegges. 
Kommentar: 
Saksutredningen i saken inneholdt evalueringsrapporten som 
etterspørres i pkt .4 : 
Ihht. pkt 4 i vedtaket har kommunestyret bedt om at det 
legges fram en erfaringsrapport for 2019.  
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Fylkesmannen ba i oktober 2019 om svar på følgende 
spørsmål vedr. kommunens akuttberedskap på 
barnevernområdet: 

1. Hvordan er akuttberedskapen organisert? 
2. responstid ved utrykning? 
3. Er organisasjonsformen forsvarlig? (hvorfor?) 

 
Det ble gitt flg. svar fra barneverntjenesten i kommunen:  

1. Øyer kommune har siden 01.01.2019 deltatt i et 
interkommunalt samarbeid om barnevernvakt. 
Ringsaker kommune er vertskommune. 
I tillegg til avtale om vertskommunesamarbeid er det 
utarbeidet en tilleggsavtale; «Tjenesteavtale om drift 
av Ringsaker interkommunale barnevernvakt.»  

 

2. I 2019 har det ikke vært noen utrykninger til Øyer 
så langt, men vi mener at responstid med 
utgangspunkt i geografisk avstand og bemanning 
ved barnevernvakta er akseptabel.  Responstid ble 
vurdert da avtalen ble inngått.   
I de tilfeller den interkommunale barnevernvakta 
har mottatt telefonhenvendelser, er 
barneverntjenesten i Øyer blitt kontaktet den 
påfølgende virkedag og orientert . Dette har 
fungert bra. 
 

3. Vi mener organisasjonsformen er forsvarlig.  
Organiseringen ble vurdert i forkant av etableringen og 
ulike modeller for organisering av en 
barnevernvaktordning ble vurdert.    
Ut ifra de erfaringene vi har fra første driftsår, mener 
vi også at organisasjonsformen er forsvarlig. 

 
Barnevernvakta er åpen fra kl. 15.00 – 08.00 alle hverdager og 
døgnåpen i helg og høytid. 
Det er kommet noen få henvendelser fra personer i Øyer 
kommune til barnevernvakta i 2019. Disse er alle håndtert 
med veiledning over telefon til de som har ringt inn. Det har 
ikke vært noen utrykninger.  Ihht. avtalen er 
barneverntjenesten blitt oppringt fra barnevernvakta første 
virkedag etter henvendelsene og blitt orientert om det som er 
formidlet/innholdet i saken for vurdering av videre behov for 
oppfølging. Barnevernvakta blir bedt om å sende en skriftlig 
rapport til barneverntjenesten om saken. 
 
Utover dette har barneverntjenesten benyttet 
tilleggstjenestene som ligger i avtalen med barnevernvakta til 
bl.a. tilsynsoppdrag på ettermiddag/kveld og barnevernvakta 
har vært en drøftingspartner i et par saker. 
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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: 
(30.04.2020: 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 kommune). 
 
30.09.2020: Arbeidet med sti- og løypeplan har ikke kommet 
lenger. Det foregår et arbeid med friluftslivets ferdselsårer, 
der stier og løyper skal kartlegges. Dette arbeidet vil uansett 
måtte gjøres som en del av en sti- og løypeplan. Det vurderes 
derfor som hensiktsmessig at arbeidet med friluftslivets 
ferdselsårer ferdigstilles før man går noe særlig videre med en 
sti- og løypeplan. 
I kst-sak 156/19 ble også sti- og løypeplan omtalt. Den ble da 

forutsatt at skulle fremskyndes i sammenheng med KDP Øyer 

Sør. Det er også sånn at arbeid med KDP Øyer sør har stort 

fokus, samtidig som planavdelingen har hatt mye jobb med 

reguleringsplan for E6 og reguleringsplan for gang-/sykkelveg 

langs fv 2522.  

  

111/18 ØKONOMIPLAN 2019-2022 – ÅRSBUDSJETT 2019  
G 

KD m/flere 

  
Pkt.16 
Kommunestyret ber at det spørres om en gjennomgang av 
frivillighetssentralen. Det ønskes herunder å se på 
brukertilfredshet og drift. 
Vedtak i kommunestyret 18.06.2020, sak 65/20: 
1. Kommunestyret vedtar «Frivilligmelding for Øyer 

kommune 2020-2024». 

2. Kommunestyret vedtar «Retningslinjer for tildeling av 

Øyer kommunes kulturmidler». Retningslinjene legges til 

grunn f.o.m. tildeling av kulturmidler 2021. 

3. Kommunestyret tar til etterretning «Partnerskapsavtale 

mellom stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral og Øyer 

kommune». 

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 SAK 4/20, 09.06.2020 (Referatsak i 
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kommunestyret 27.08.2020, sak 60/20) 
Ungdomsrådet inviterte representanter fra klubbstyret til en 
drøfting om ungdomsklubben. De ble enige om at det på 
nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig å flytte 
ungdomsklubben. Mest på grunn av at antall besøkende på 
klubben har gått opp og at det er jevn oppslutning. 
Klubblokalene er blitt pusset opp og trivelige med mange 
aktivitetstilbud. Selv om lokasjonen er utenfor sentrum gjør 
det at de som kommer på klubben er samlet på ett sted og 
ikke flyr rundt i sentrum. Den økonomiske situasjonen for Øyer 
kommune gjøre at det ikke er realistisk å se for seg store 
investeringer i nye klubblokaler.    
 
 
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. 
 
Vedtak i kommunestyret 18.06.2020, sak 65/20: 
1.Kommunestyret vedtar «Frivilligmelding for Øyer kommune 

2020-2024». 

2.Kommunestyret vedtar «Retningslinjer for tildeling av Øyer 

kommunes kulturmidler». Retningslinjene legges til grunn 

f.o.m. tildeling av kulturmidler 2021. 

3.Kommunestyret tar til etterretning «Partnerskapsavtale 

mellom stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral og Øyer 

kommune». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117/18 FELLES BARNEVERN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN - 
UTREDNINGSOPPDRAG 

G Frode 
Fossbakken 

  
Vedtak i kommunestyret 24.09.2020, sak 65/20: 
Kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen for 
interkommunal barneverntjeneste for Øyer og Gausdal 
kommune, etter Lov om kommuner og fylkeskommuner § 20-
2, med virkning fra 01.01.2021. 
 

  

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 
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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: 
(30.04.2020: Sak til politisk behandling 2020) 
 
30.09.2020: Avventer endelig vurdering av flom og rassikring 
med bakgrunn i rapport fra Skred AS. 
 

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). 
 
30.09.2020: Dette salget har blitt utsatt fordi beboere har 
vært usikre på bl.a. finansiering og jobb med tanke på  
Covid-19. 
 
 

  

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

 Øyer kommunestyre beslutter at politikere, elever og foresatt 
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.  
Vedtak i kommunestyret 24.09.2020, sak 63/20: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til 

orientering.  
 
 
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 

 
G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
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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 fireårperiode. 
 

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. 
 

  

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. 

  

146/19 FRA REGIONRÅD TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD G KD 

 4. 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.  
Kommentar:  
Felles formannskapskonferanse med Lillehammer og Gausdal 
kommuner 24.09.2020, FSK-SAK 112/20. 

  

156/19 ØKONOMIPLAN 2020-2023 - ÅRSBUDSJETT 2020   

 Fra punkt 2 i endringsforslag som innarbeides i budsjettabeller   
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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. 
Kommentar: 
Referat fra kommuneplanutvalget 09.06.2020, sak 1/20 
(referatsak 46/20 i kommunestyret 18.06.2020) 
 
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: 
(30.04.2020:Sak til politisk behandling mai 2020). 
 
30.09.2020: Utsatt på grunn av Covid-19. 
 

 
 
G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 

 SAKER SOM ER BEHANDLET ETTER I 
FORMANNSKAPET ETTER DELEGERING (KST-SAK 
15/20) 

  

17/20 REVIDERING AV PLANGEBYR G Øystein 
Jorde 

 Vedtak i Formannskapet: 
Saken utsettes til juni 2020 på grunn av at det er viktig å 
stimulere den delen av næringslivet som fortsatt er i aktivitet. 
Ved å vedta økte gebyrer nå er formannskapet redd for en 
motsatt effekt. Formannskapet ber kommunedirektøren om 
en redegjørelse for hvilke kriterier som skal legges til grunn 
ved differensiering av gebyr knyttet til behandling av 
reguleringsplaner.  
Eventuelle gebyrendringer får virkning fra 01.03.2020. 
Vedtak i formannskapet 09.06.2020, sak 85/20: 

Kommunestyret vedtar endrede gebyr for planer i tråd 
med reviderte plangebyr av 8. mars 2020. 
Virkningstidspunktet settes til 1. mars 2020.  
Teksten: For behandling av reguleringsplaner som må 
sendes i retur på grunn av ikke etterkommet krav eller av 
andre grunner har medført ekstra arbeid, kan 
plangebyret økes med inntil 50% under Merarbeid 
reguleringsplan tas ut. 
 
De endrede gebyrene legges ut til offentlig ettersyn etter 
kommunestyremøtet 18.06.2020. 
 

  

24/20 POLITISK OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM 
UTFORDRINGER INNEN DEMOGRAFI, OPPVEKST OG HELSE 

G KD 
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 Vedtak i Formannskapet: 
Vedtak i KST-sak 9/20, møte 20.02.2020 opprettholdes og 
saken sendes Fylkesmannen. 
Kommentar: 
Referatsak i kommunestyret 24.09.2020, sak 71/20. 
Fylkesmannens vedtak datert 02.09.2020: 
Fylkesmannen opphever vedtak fattet av Øyer kommunestyre 

den 20.02.2020 i sak 9/20, jf. kommuneloven § 27-3 fjerde ledd. 

  

26/20 TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIVET UNDER 
KORONAKRISA 

G KD 

 Vedtak i Formannskapet: 
Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre foreslår følgende 
midlertidige krisetiltak som vi ønsker å få utredet:  
Pkt.2.Alle næringsdrivende i kommunen som har fått vesentlig 
svikt i sin omsetning i forbindelse med koronakrisa kan få 
rentefri utsettelse med betaling av kommunale avgifter til 
høsten 2020 for å bedre bedriftene sin likviditetssituasjon. I 
tillegg innleder kommunen et nært samarbeid med Øyer 
næringsforening for så tidlig som mulig å avdekke 
utfordringer/behov og eventuelle konsekvenser for de 
næringsdrivende, for om mulig å kunne bidra til at færrest 
mulig går konkurs. Formannskapet orienteres løpende om 
dialogen og hvilke tiltak som eventuelt kan være aktuelt å 
bidra med. 
Kommentar: 
Se sak 30/20. 
 

  

30/20 ORIENTERING - TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIVET 
UNDER KORONAKRISA 

G KD 

 Vedtak i Formannskapet 02.04.2020: 
Det vises til omforent forslag under merknader til sakslista. 
Saken utsettes og sees i sammenheng med ny sak 34/20. 
 

  

34/20 UTREDNING AV LOKALE TILTAK I FORBINDELSE MED 
UTBRUDDET AV COVID 19 
Kommentar: 
Legges frem som egen sak i formannskapet den 21.04.2020, 
sak 37/20. 

G KD 

37/20 UTREDNING AV LOKALE TILTAK I FORBINDELSE MED 
UTBRUDDET AV COVID 19 
 

G KD 

 Vedtak i formannskapet 21.04.2020: 

Pkt 5. Formannskapet ber om at Kommunedirektøren får 
utredet muligheten til å etablere en ordning der mindre 
bedrifter, som blir innvilget økonomisk statlig støtte i 
forbindelse med Covid 19 kan søke Formannskapet i Øyer 
om støtte som dekker opp for deler eller hele 
egenandelen når det foreligger vedtak om statlig tilskudd 
som avkortes med krav om egenandel. 
Pkt 6. Formannskapet ber Kommunedirektøren om å 
sikre rask saksbehandling av plan- og byggeprosjekter, 
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samt forsere arbeidet med å gjøre flere områder klare for 
byggeaktivitet i kommunen. Dette skal bidra til å sikre at 
gode planer og byggeprosjekter som ellers er klare for 
realisering får rask kommunal saksbehandling. 
Vedtak i formannskapet 14.05.2020, sak 57/20: 

1. Det avsettes kr 300.000,- til dekning av egenandel i 
kompensasjonsordningen. 

2. Tildeling av tilskudd skjer etter følgende retningslinjer 
for ordningen: 

o Tilskuddet gjelder for bedrifter registrert i 
Øyer kommune 

o Tilskuddet skal dekke egenandelen på kr 
10.000,- pr bedrift pr måned, eventuelt det 
beløpet som gjelder etter nye vedtak. 

o Tilskuddet kan tildeles bedrifter som ikke er 
nedstengt av staten og som er innvilget 
kompensasjon. 

o Bedriften søker pr måned og kan søke for alle 
månedene ordningen gjelder. 

o Gjelder for bedrifter med under kr 50.000,- i 
godkjente faste kostnader i ordningen. 

o Bedrifter som faller under grensen for 
utbetaling av tilskudd, dvs tilskuddet blir 
under kr 5.000,- etter fratrukket egenandel på 
kr 10.000,-, kan også søke. 

o Søknad sendes pr epost til LRV og skal 
inneholde søknad og vedtak fra 
kompensasjonsordningen. 

3. Midlene tas fra kommunens disposisjonsfond 
4. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på 

at støtteberettigede er godkjent. 
5. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag 

forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin 
helhet. 

 

59/20 UTBYGGINGSAVTALE SØRBYGDA INFRA AS OG ØYER 
KOMMUNE 

G KD 

 Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 
§17-4 om saksbehandling og offentlighet, å legge forslag til 
utbyggingsavtale med Sørbygda Infra AS, datert 13.05.2020, ut 
til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Øyer kommune er svært opptatt av at dette prosjektet gis høy 
prioritet for gjennomføring, tiltaket medfører rask 
sysselsetning av lokale entreprenører, risikoen til kommunen 
tas ned og overføres til private aktører. 
 
Kommunestyret gir dette høy prioritet og ber 
kommunedirektøren følge dette opp videre. 
 
Kommentar: 
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30.09.2020: Saken ble ferdigbehandlet i juni på tre dagers 
varsel. 

 KOMMUNESTYRET   

40/20 AKSON – HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL 
JOURNAL INTENSJONSERKLÆRING FOR ØYER KOMMUNE 

  

 Pkt 2.Det legges fram ny sak for kommunestyret før inngåelse 

av forpliktelsesavtale/opsjonsavtale.  

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. 

  

 


