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 Oppfølging av politiske vedtak pr 
31.01.2019 

  

Sak Vedtak/oppfølging Status Ansvar 

 Status:  G=Gjennomført                O=Oppfølging   

 KOMMUNESTYRET   

93/15 FRISKLIVSSENTRALEN JOREKSTAD O Rådmannen 

  
Vedtak i kommunestyret 23.11.2017, KST-sak 80/17: 
Kommunestyret tar redegjørelsen til etterretning. 
Brukerundersøkelse og utredning av samarbeid med 
lag og foreninger i Øyer tas med i neste evaluering. 
Kommentar: 
Statusrapport til Helseregionen i mars. 

  

54/16 TILSTANDSRAPPORT SKOLE: Tomtespørsmål 
Solvang skole 

O Therese 
Corneliussen/Odd 
Magne Tuterud 

 Kommunen arbeider for en løsning i 
tomtespørsmålet ved Solvang skole. 
Kommentar:  
Saken er fortsatt uavklart. 

  

109/16 ØKONOMIPLAN 2017-2020 – ÅRSBUDSJETT 2017 O Rådmannen m.flere 

 Pkt 17.Det gjennomføres en analyse i 2017 med 
sikte på å effektivisere arealbruken i kommunale 
bygg. 
Kommentar:  
Gjennomføres i løpet av 2019. 
 
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:  
Dette vurderes inn i den videre utvikling av bla 
Trodalen. 
Når det gjelder «alternative løsninger» vises det til 
KST-sak 39/17. 
 

Oppfølging 
i løpet av 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Skriua – rest 0, Stav – rest 1 
 

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

O Rådmannen 

 1. De leide lokalene er basert på egen legevakt 
i Øyer. 
Da dette ikke lenger er aktuelt ber 
kommunestyret rådmannen reforhandle 
avtalen for å redusere leiearealet evt. leie 
ut. 

Kommentar: 
I formannskapsmøtet 10.04.18 fikk rådmannen 
fullmakt til omdisponering av rom i forbindelse med 
de ledige lokalene. På grunnlag av innspill fra en 
administrativ arbeidsgruppe konkluderte 
rådmannen med at avdeling psykisk helse og rus 
flytter til Skarpsno bygget. Helsestasjonen får 
utvidede lokaler i 1.etasje på Tretten-bygget. Private 
fysioterapeuter på Tretten tilbys lokaler i størrelse 
etter deres behov i underetasje på Tretten-bygget. 
Det er en plan for etterarbeid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4/17 AKSJESELSKAP SOM EIERFORM – BRANNSTASJON O Rådmannen 

 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 

Kommentar:  
Jobbes med ut fra bevilgningen i økonomiplanen. 
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I KST-sak 54/18 , 21.06.2018 ble prosjektets 
totalramme økt til 11,6 mill kr. Det startes et nytt 
enklere prosjekt der romstørrelser og varmeanlegg 
er redusert til et minimum. Ferdigstilles juni 2019. 

8/17 KOMMUNEDELPLAN FOR SKILØYPER I ØYER 
KOMMUNE 

G  

 Kommentar:  
Se KST-sak 78/18. 

  

15/17  HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG 
REISEMÅLSUTVIKLING 

O Rådmannen 

 Vedtak i kommunestyret 14.12.2017, KST-sak 
100/17: 

1. Rådmannen iverksetter kildesortering i alle 
kommunale enheter som kan forsvares som 
optimale løsninger sett ut fra kostnader og 
praktisk gjennomføring. Eventuelle 
kostnader som for eksempel til innkjøp av 
utstyr, dekkes av den respektive enheten.  

2. GLØR benyttes aktivt som rådgiver for 
kildesorteringen. 

3. Rådmannens starter en prosess for å følge 
opp arbeidet med miljøsertifisering i Øyer 
kommune. 

Kommentar:  
KST-sak 10/19 Planstrategi Øyer kommune 2016-
2019 – revidert framdrift: Her inngår Klima og 
energiplan. 

  

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:  
Reguleringsplan, høringsfristen er over. Jobbes med, 
men arealplanen er prioritert. 

  

39/17 SALG AV KOMMUNAL BOLIG O Therese 
Corneliussen/Torstein 
Hansen 

 Pkt 3 Kommunestyret ber om at ordningen «leie for 
eie» utredes og legges fram for kommunestyret. 
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Kommentar:  
Sak til politisk behandling i mars 2019. 

54/17 ØKONOMI-OG FINANSRAPPORTERING PR 31.JULI 
2017 

O Anne H. Jorde 

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

Kommentar: 
Det jobbes med saken. 

  

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

O 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 

Kommentar: 
Pkt 1. ble lagt fram i KST-sak 22/18, 22.03.2018, 
saken ble utsatt.  
Pkt 2. Vedtak i KST-sak 63/18, 21.06.2018. 
Resterende deler av oppdraget planlegges lagt fram 
for kommunestyret våren 2019. 
 

Oppfølging 
våren 
2019. 

 

76/17 KOMMUNEPLANENS AREALDEL G Bente Moringen 

 Kommentar: 
Se sak-KST-sak 78/18, 27.09.2018 

  

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

O Rådmannen 

 
 
 

1. Kommunestyret vedtar at drift av den 

interkommunale legevakten og KAD-
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plassene evalueres etter et års samdrift. 

Kommentar: 
Interkommunal legevakt (IKLV)  er i drift i nye 
bygning siden sept-2017. Evaluering i løpet av våren 
2019. KAD plassene flyttet  fra Lillehammer 
Helsehus til IKLV 1.6.2018. Styret i Helseregion Sør-
Gudbrandsdal arbeider  med et revidert samlet 
kostnadsbilde for IKLV / KAD. 

87/17 ØKONOMIPLAN 2018-2021 – ÅRSBUDSJETT 2018  Rådmannen m/flere 

 Enklere anskaffelsesregler – offentlige innkjøp: 
Kommentar: 
Se KST-sak 98/18, 25.10.2018 og KST-sak 17/19 
(utsatt til mars 2019) 
 
 
Rådmannen gis fullmakt til å effektivisere 
ressursbruk på aktive og passive vikartjenester i 
sektor helse- og omsorg. 
Kommentar:  
GAT-koordinator er på plass. 
 
 
Politiske retningslinjer drift og investeringer i 2018: 
Vedtatte budsjettrammer skal overholdes både på 
drift og investeringer 
Vedtak i kommunestyret 25.10.2018, KST-sak 97/18: 

Kommunestyret vedtar nytt styringssystem for 
Øyer – Helhetlig styring i Øyer kommune, med 
en endring fra tertial til kvartalsrapportering. 
Styringssystemet trår i kraft fra 01.01.2019. 
 
Pkt.6 i vedtaket: 
Avventer drøftinger/prosess på tvers av de tre 

kommunen i Lillehammer-regionen. Felles 

formannskapsmøte om temaet 24.08.2018. 

 
Gevinstrealisering 
IKT, selvbetjeningsløsninger og digitale tjenester er 
et av virkemidlene som det brukes mye penger på i 
budsjettet innen de fleste sektorer. 
 
Det forventes at dette gir en gevinst. 
 
1.Vi forventer en gevinstrealisering på 1 % av netto 
driftsinntekter i 2018. 
Kommentar:  
Følges opp i økonomiplan-/årsbudsjettprosessen 
høsten 2018. 
 

G 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
 
 
 
 
 
 
G 
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• Måltid i skolen på alle skolene Aurvoll, 
Solvang og Øyer ungdomsskole. Det utredes 
nærmere hva som er mulig å få til innenfor 
en sum på 2 mill. kroner på årsbasis. Vi 
legger til grunn at maten kan tilberedes på 
kjøkkenet ved Øyer helsehus og at det er 
mulig å etablere et samarbeid mellom flere 
parter når det gjelder servering av maten på 
den enkelte skole, f.eks de som trenger 
arbeidstrening, flyktninger som skal lære 
norsk, frivillige lag og foreninger m.v. Alle 
muligheter vurderes. 
Rådmannen bes om at utredningen legges 
frem for kommunestyret innen 31.1.2018. 

Vedtak i kommunestyret 29.11.2018, KST-sak 
110/18: 

Kommunestyret vedtar ikke å innføre frokost 
fem dager pr uke på Øyer Ungdomsskole.  
 
 
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:  
Orientering i partssammensatt utvalg i juni 2018. 
Det er nedsatt ei arbeidsgruppe for utarbeiding av 
handlingsprogram for heltid. 
 
 
Fond til sentrumsutvikling: 
Rådmannen bes om å utrede mulighetene for 
finansiering av fond som kan brukes til 
sentrumsutvikling i Øyer kommune. Tenkte 
finansieringskilder kan være: fra eiendomsskatt, 
avkastning i GE eller andre. 
 
Rådmannen bes samtidig om å foreslå mulige 
modeller for samarbeid mellom kommunen, 
næringsdrivende, frivillige organisasjoner og andre 
for utvikling av sentrumsområdene. 
Utredning og forslag skal foreligge til drøfting og 
behandling senest i april 2018. 
Kommentar:  
Kr 500.000,- ble avsatt til fond sentrumsutvikling i 
forbindelse med disponering av regnskapsmessig 
mindreforbruk i 2017 (KST-sak 33/18). 

 
 
 
G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
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Kommunestyret kan eventuelt velge det samme i 
2018. 
 

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. 

  

57/18 FELLES PERSONVERNOMBUD – GODKJENNING AV 
AVTALE 

O Rådmannen 

 Pkt 5. Rapport om internkontrollen i Øyer kommune 
legges fram i kvartalsrapporteringen. 
Kommentar:  
Det arbeides med rapporteringsrutiner for 
internkontroll. 

  

60/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 
«LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-
REGIONEN» 

G  

 Pkt 3: Kommunestyret merker seg at revisjonen 

påpeker at informasjonen som ligger til grunn 
for budsjettgrunnlaget kan bedres for Øyer 

kommune sin del. 
Kommentar:  

Fulgt opp i økonomiplan og budsjettprosessen 

høsten 2018. 

Vedtak i kommunestyret 27.09.2018, KST-sak 5/19: 

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte 

reviderte samarbeidsavtale for 

landbrukskontoret i Lillehammer-
regionen, gjeldende fra 01.01.2019. 

2. Avtalen erstatter tidligere avtale om 

samarbeid og arbeidsoppgaver lagt til 

felles landbrukskontor for Gausdal, Øyer 
og Lillehammer kommuner.   

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt 
til å foreta eventuelle redaksjonelle 

endringer i avtaleteksten, samt 

endringer i lovhenvisninger som følge av 
ny kommunelov. 

Kommentar:  
 

  
 
 
 
 
 

78/18 SLUTTBEHANDLING – KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL 2018 - 2028 

O Rådmannen 
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 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. 

  

87/18 REFORHANDLING AV AVTALEVERKET MELLOM 
SYKEHUSET INNLANDET HF (SIHF) OG 
KOMMUNENE I HEDMARK OG OPPLAND 

G Frode Fossbakken 

 Vedtak i kommunestyret 27.09.2018,  
KST-sak 87 /18: 

Formannskapet tar evaluerings- og 
innspillsprosessen angående avtaleverket 
mellom Sykehus Innlandet HF og kommunene i 
Hedmark og Oppland til etterretning, og ber om 
at de innspill som framkom i møtet tas med i 
den videre prosessen. 
Kommentar: 
Samarbeidsavtale godkjent 21.02.2019, KST-sak 
16/19. 

  

98/18 INNKJØPSSTRATEGI ØYER KOMMUNE O Anne H Jorde 

 Pkt.2 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram 
egen sak om innkjøpsreglement og -rutiner 
innen utgangen av 2018. 
Kommentar: 
Sak 17/19 til behandling 21.02.2019 (utsatt til 
28.03.2019) 

  

99/18 ANSKAFFELSE OG DRIFT AV KOMMUNENS IKT-
UTSYR 

O Annikken Reitan 
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. 
 

  

108/18 ØYER IDRETTSPLASS – NYTT 
KLUBBHUS/FLERBRUKSHUS 

G  

 Vedtak i kommunestyret 29.11.2018, KST-sak 
108/18: 
Kommunestyret ser positivt på en søknad om 
tilskudd og forskuttering av spillemidler til nytt 
klubbhus. Finansieringen vurderes i forbindelse med 
behandling av årsplan og budsjett. 
Vedtak i kommunestyret 29.11.2018, KST-sak 
111/18 

1. Forskuttering klubbhus ØTI 2,2 mill kr – 
tas fra Disp.fond (det forutsettes 
fullfinansiering) 
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2. Tilskudd klubbhus ØTI 0,5 mill kr – tas 
fra det tilskudd som skal tilbakebetales i 
tillegg til utbetaling fra idrettsfond 

 

109/18 VIDERE ARBEID OG TILLEGGSBEVILGNING TIL 
REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER 
SØR 

O 
 

Rådmannen 

 Vedtak i kommunestyret 29.11.2018, KST-sak 
109/18: 
Kommunestyret i Øyer tar ny fremdriftsplan med 
korrigering for Kommunedelplanen for Øyer sør til 
etterretning. Det legges opp til en sluttbehandling 
av kommunedelplanen i juni 2020. 
 
Øyer kommunestyre avsetter til sammen 750 000,- 
kr. til gjennomføringen av kommunedelplanen for 
Øyer sør i perioden 2019-2020. 450 000,- kr. 
avsettes i 2019 og 300 000,- kr. i 2020. 
 

  

111/18 ØKONOMIPLAN 2019-2022 – ÅRSBUDSJETT 2019 O Rådmannen m/flere 

 Pkt 14 
Sak for revidert framdrift av planoppgaver i 
økonomiplanperioden legges fram for 
kommunestyret innen februar 2019. 
Kommentar: 
Lagt fram februar 2019, utsatt til mars 2019. 
 
Pkt.16 
Kommunestyret ber at det spørres om en 
gjennomgang av frivillighetssentralen. Det 
ønskes herunder å se på brukertilfredshet og 
drift. 
Pkt.17 
Rådmannen gis i oppdrag å utrede flytting av 
ungdomsklubben til mer sentral lokasjon, der 
ungdomsrådet bes om å medvirke. 
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. 
 

  

116/18 EIERMELDING 2018 O Rådmannen 

 Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen 
sak om eventuelt salg av kommunens aksjer i 
Gudbrandsdal Industrier AS (GIAX). 
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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. 

  

121/18 BOLIGFELT TRODAL – STATUS OG VIDERE 
FRAMDRIFT 

O Rådmannen 

 Pkt.1 
Kommunestyret vedtar at hovedprinsipp om 
full utbygging av Trodal boligområde inkl. tverr-
forbindelse 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. 

  

124/18 SAKSUTVALG: FORBEREDELSE AV KOMMUNENS 
HØRINGSUTTALELSE TIL NY FJELLOV 

O Ordfører 

 Øyer kommunestyre oppretter et hurtigarbeidende 
saksutvalg som skal innstille Øyer kommunens 
høringsuttalelse til ny fjellov.  
 

Saksutvalget har følgende sammensetning: 
Kommunestyremedlem Ole Hageløkken, leder 

Varaordfører Mari Botterud  
Opposisjonens representant: Laila A Jonassen 
Skåden 

Rådmannen utpeker sekretær for saksutvalget.  
  
Saksutvalget legger frem sin innstilling for 
kommunestyret i februar 2019, KST-sak 19/19. 
 

  

 


