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 Oppfølging av politiske vedtak pr 
31.08.2019 

  

Sak Vedtak/oppfølging Status Ansvar 

 Status:  G=Gjennomført                O=Oppfølging   

 KOMMUNESTYRET   

93/15 FRISKLIVSSENTRALEN JOREKSTAD G 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: 
Det er innledet samarbeid med frivilligheten fra 
Frisklivssentralen sin side. 

  

54/16 TILSTANDSRAPPORT SKOLE: Tomtespørsmål Solvang skole O Rådmannen 
/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:  
Se KST-sak 39/19, 28.03.2019 

Oppfølging 
i løpet av 
2019 
 
 
 
 
G 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  
Skriua – rest 0, Stav – rest 1 

Løpende 
oppfølging 

 

117/16 LOKAL LEGEVAKT/INTERKOMMUNAL LEGEVAKT: G Rådmannen 



 

2 
 

KOSTNADER, UTFORDRINGER OG KONSEKVENSER  
 

 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. 

KST-sak 62/19, 23.05.2019 - Fysiske forhold legges til rette slik 
at avdeling for psykisk helse og rus kan ta i bruk de ledige 
kontorene i Øyer legekontor innenfor en ramme på 350.000 kr 
inkl. mva. Finansiering vil bli vedtatt i kvartalsrapporten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 brannstasjonen. Rente- og 
avdragsbelastningen finansieres over tid gjennom økte 
husleieinntekter 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. 
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. 

  

15/17  HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING G 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. 
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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 
 

G Torstein 
Hansen 

 Kommentar:  
Se KST-sak 39/19, 28.03.2019 

  

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: 
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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 lagt fram for kommunestyret 
29.08.2019, sak 80/19: 

I. Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur 
utover kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg, 
gjeldende fra neste kommunevalgperiode: 

 
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 5-7: 

i. Plan- og miljøutvalg 
ii. Tjenesteutvalg 

Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der saker og 
videre funksjon vurderes. 

2. Antall medlemmer: 
a) Formannskapet: 7 medlemmer med 

varamedlemmer 
b) Plan- og miljøutvalget: 5 medlemmer med 

varamedlemmer 
c) Tjenesteutvalget: 7 medlemmer med 

varamedlemmer 
d) Kontrollutvalget: 5 medlemmer med 

varamedlemmer, hvorav 2 velges blant 
kommunestyrets medlemmer. 

3. Kommunestyret, formannskapet, plan- og 
miljøutvalget og tjenesteutvalget kan opprette 
arbeidsutvalg. 

4. Plan- og miljøutvalget er kommunens beslutningsorgan 
i hht lov om stadnamn. Det opprettes et rådgivende 
organ for stedsnavn med bred sammensetning. 

5. Felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
og eldre.  

6. Ungdomsråd. 
7. Flerkulturelt råd. 
8. Ett partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg 

med betegnelsen «Partssammensatt utvalg». 
Kommunens representanter er identisk med 
formannskapet med varamedlemmer (formannskapets 
varamedlemmer).  

9. Formannskapet ivaretar funksjonene som  
a) kommunal klagenemnd (Forvaltningslovens § 28, 2. 

ledd) 
b) valgstyre (Valglovens § 4-1). 

10. Formannskapet utvidet med en representant fra 
det/de partier som ikke er representert i 
formannskapet, ivaretar funksjonen som valgnemnd.  

11. Samarbeidsutvalg ved barnehagene og skolene i 
henhold til Barnehageloven § 4 og Opplæringsloven § 
11-1. Det velges én politisk representant til hvert av 
samarbeidsutvalgene (kommunale og private 
barnehager og skolene), disse velges av og blant 
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tjenesteutvalgets medlemmer.  
12. Felles skjønnsnemnd for forpaktning med Gausdal og 

Lillehammer kommuner. 
 

II. Kommunestyret innfører en ordning med to faste 
dialogmøter med lederne i vel-/hytteforeningene pr år. Fra 
kommunen deltar ordfører, en representant fra 
opposisjonen og rådmannen. 

 
III. Kommunestyret har i utgangspunktet 8 møter i året, 

halvparten på dagtid og halvparten på kveldstid. 
Kommunestyret støtter saksutvalgets øvrige tiltak for 
vitalisering av kommunestyret.  

 
IV. Kommunestyret er innforstått med at saksutvalget har 

forskjøvet avklaring av framtidig organisering på 
eiendomsskatteområdet og spørsmålet om eventuelt 
permanent kommuneplanutvalg, til andre delrapport.  

 
V. Kommunestyret anbefaler at nytt kommunestyre tar 

stilling til den politiske styringsstrukturen i løpet av høsten 
2019. 

 

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

O Rådmannen 
/Frode 
Fossbakken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kommunestyret vedtar at drift av den interkommunale 

legevakten og KAD-plassene evalueres etter et års 

samdrift. 

Kommentar: 
Evaluering gjennomført. Skal behandles i Regional 
Kommunalsjefgruppe i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen, og vil 
videre legges fram til orientering politisk. Stor sjanse for at 
dette ikke blir klart før over sommeren. 
 
Sak til politisk behandling i kommunestyret 26.09.2019. 

  

87/17 ØKONOMIPLAN 2018-2021 – ÅRSBUDSJETT 2018 O Rådmannen 
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:  
Orientering i partssammensatt utvalg i juni 2018. Det er 
nedsatt ei arbeidsgruppe for utarbeiding av handlingsprogram 
for heltid. 
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Sak til politisk behandling i oktober 2019. 
 

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:  
Det er gjennomført samarbeidsmøte for barnevernsvakta i 
begynnelsen av mai, hvor Øyer kommune dessverre var 
forhindret fra å møte. Avventer referat fra det møtet. 
Erfaringene så langt er positive, men det blir ikke lagt fram 
noen rapport før nærmere jul. 

  

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. 

  

78/18 SLUTTBEHANDLING – KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 
2028 

O Rådmannen 

 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 kommune. 

  

98/18 INNKJØPSSTRATEGI ØYER KOMMUNE G Anne H 
Jorde 

 Pkt.2 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram egen sak om 
innkjøpsreglement og -rutiner innen utgangen av 2018. 
 
Vedtak i KST-sak 33/19, 28.03.2019: 
Kommunestyret vedtar innkjøpsreglement for Øyer kommune 
som framlagt. 
Kommunestyret viser til strategien om å legge til rette for et 
lokalt og levedyktig næringsliv, og for at små og mellomstore 
bedrifter er konkurransedyktige innenfor de rammer 
anskaffelsesregelverket tillater. 
 

  

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 
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søkes gjennomført i samarbeid med øvrige eierkommuner. Det 
forutsettes at driftsavtalen har en varighet på 2 år. 
 

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  
G/O 

Rådmannen 
m/flere 

 Pkt 14 
Sak for revidert framdrift av planoppgaver i 
økonomiplanperioden legges fram for kommunestyret innen 
februar 2019. 
 
Vedtak i kommunestyret 28.03.2019, KST-sak 29/19: 
Kommunestyret vedtar revidert framdrift av Planstrategi Øyer 
kommune 2016 – 2019.  
Boligplan 2011-2015 må inn i planstrategien for revidering. 
Digitaliseringsplan må inn i planstrategien 
Revidering Kommuneplanens samfunnsdel flyttes til 2020. 
 
Pkt.16 
Kommunestyret ber at det spørres om en gjennomgang av 
frivillighetssentralen. Det ønskes herunder å se på 
brukertilfredshet og drift. 
Kommentar:  
Avvente Frivilligmeldingen. 
 
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 11.06.2019 - 
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.  
 
Pkt 18. 
I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 og i økonomiplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
O 
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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:  
Frivilligmeldingen innen utgangen av året. 
 

 
O 

116/18 EIERMELDING 2018 O Rådmannen 

 Pkt.3 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak om 
eventuelt salg av kommunens aksjer i Gudbrandsdal Industrier 
AS (GIAX). 
Kommentar:  
Administrasjonen planlegger å legge fram sak om Giax høsten 
2019. 
 

  

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. 
 

  

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

 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. 

  

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

G Ordfører 

 Øyer kommunestyre oppretter et hurtigarbeidende saksutvalg   
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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.  
  
Vedtak i KST-sak 19/19, 21.02.2019 

9/19 REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE-ØYER PLANPROGRAM 
TIL OFFENTLIG ETTERSYN 

G Bente 
Moringen 

 Iht. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-8 vedtar Øyer 
kommunestyre å legge planprogrammet for «Reguleringsplan 
E6 Storhove – Øyer», datert 01.02.19, ut på høring/offentlig 
ettersyn, med følgende korrigering:  
 

- Under pkt. 3.5.2. Pågående planarbeid i Øyer 
kommune må det suppleres med: «Kommunedelplan 
for vann og avløp. Planen er under utarbeidelse» 

- Under pkt.  5.3. Dersom dette fører til vesentlige tap av 
dyrka jord og store inngrep i kulturlandskapet i Øyer 
kommune må det konsekvensutredes et alternativ 
med lavere fartsgrense som gir mindre virkninger for 
dyrka jord og kulturlandskap. 

 
Vedtaket gjelder for de deler av planprogrammet som 
omhandler tiltaket i Øyer kommune, det vil si strekningen fra 
Øyer grense til Jevnefjorden/Langvik camping, som det fremgår 
av varslingskart alternativ 2. 
 

1. Planprogrammet legges ut med plankart merket 
alternativ 2.  

2. Framdriftsplanen suppleres med åpne møter og 
politiske møter.  

3. Det skal i tillegg utredes et alternativ med nedsatt 
fartsgrense 90 km/t.  

4. Høringsfristen utsettes og settes i god tid etter 
ferieavvikling sommeren 2019.02.19. 

5. Tiltakets lokale og regionale virkning skal inneholde 
konsekvenser for sentrumsutvikling i Øyer sør, spesielt 
med tanke på stedsutvikling, infrastruktur, 
fremkommelighet/trafikksikkerhet, barn- og unge og 
næringsutvikling, samt tilknytning til jernbane. 
Eksempler fra tilsvarende tiltak bør innhentes. 

Tillegg: 

• Det utredes et alternativ med tunell for nordgående 
kjørefelt forbi Fossegården og Måkrud. 

• Kryss Ensby vurderes opprettholdt slik det er vedtatt i 
kommunedelplan i KST-sak 66/18. 

• Det utredes tre alternativer for kryss til Øyer sentrum, 
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opprettholde dagens kryss, et alternativ nord for 
dagens kryss og et alternativ syd for dagens kryss. Alle 
alternativene skal utredes med tilførselsveger for biler, 
gående og syklende. 

 
Vedtak i KST-sak 46/19, 23.05.2019 - Øyer kommunestyre 
fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 
planprogram for E6 Storhove-Øyer, datert 29.4.2019, med 
følgende presisering. 
 

- Ang. Alternativ A og B: 
Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts 
motorveg med 110 km/t til ca. 1 km sør for 
Granrudmoen.  
 

Øyer kommune støtter kravet fra Fylkesmannen i Innlandet, 
side 36 i oppsummeringen av høringsinnspillene og ber om at 
sentrumsutviklingen i Øyer må inkluderes som et 
utredningstema, jfr. Øyer kommunes vedtak. Valg av 
kryssløsning er en viktig premiss for blant annet 
sentrumsutvikling. 
 
Trafikkutredningen på sidevegene, kommunale og 
fylkeskommunale veger som blir berørt ved en E6-utbygging, 
skal gjennomføres. Det må også på plass en oversikt over 
avbøtende tiltak med hensyn til trafikksikkerhet for alle utreda 
alternativer. 
 
Det ønskes at Nye Veier tegner opp en løsning med 110 km/t 
firefelts vei gjennom Øyer Sentrum/Granrudmoen ref. brev 
datert 06.05.19. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift og konsekvensutredning 
slik at det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 

32/19 NY/NFORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT 
SAMARBEID 

O Rådmannen 

 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 
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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. 

Kommentar:  
Sak til politisk behandling i september 2019. 

36/19 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM G Frode 
Fossbakken 

 Pkt 6. 
Rapportering av oppnådde resultater og økonomi 
gjennomføres halvårlig tilbake til kommunestyret. 
Pkt. 7 
Revidert avtale om interkommunalt samarbeid i helseregion 
Sør- Gudbrandsdal til politisk behandling juni 2019. 
 
Vedtak i KST-sak 69/19, 20.06.2019 - 
Kommunestyret delegerer ansvaret for å signere samarbeid- og 
driftsavtale for FACT-tam Sør-Gudbrandsdalen til rådmannen. 
 

  

39/19 KOMMUNALE BOLIGER: PRINSIPIELL SAK NEDSALG AV 
PORTEFØLJEN 

O Rådmannen 
/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:  
Torstein Hansen og rådmannen skal ha et møte neste uke for å 
ferdigstille oppsettet om hvilke boliger som skal selges. 
Formannskapet er orientert om det foreløpige utvalget. 

  

53/19 VETERANPLAN 2019-2023 G Frode 
Fossbakken 

 Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne egen veterankontakt for 
hver kommune. 
Kommentar:  
Planen er ferdig og Frode Fossbakken vil sammen med 
rådmannen peke ut en ansvarlig i administrasjonen. 
Ordføreren er kommunens overordna kontakt. 

  

55/19 ØKONOMIPLAN 2019-2023 – POLITISKE FØRINGER   

 Vedtak i KST-sak 55/19, 23.05.2019: 
Pkt.3 

Drifts – og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023 legges 

fram for politisk behandling i forbindelse med budsjett 2020, 

økonomiplan 2020 – 2023. 

Kommentar:  
Sak i formannskapet 66/19, 13.08.2019 -  
Saken ble drøftet og det ble gitt innspill til administrasjonen. 
 

  

56/19 WORLD CUP I KVITFJELL 2019, 2020 OG 20121 – SØKNAD OM 
TILSKUDD 

G Eli 
Eriksrud 
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2. Forslag til retningslinjer for overføring fra 

disposisjonsfond «Idrettsarrangement» utarbeides av 
administrasjonen. 

Pkt.3 
Vedtak i KST-sak 76/19, 20.06.2019-  
Tilskudd til idrettsarrangement knyttet til Hafjell som arena, 
herunder konkret planlagte arrangement og arbeid for å få 
arrangement til anlegget. 
 

  

72/19 REVISJONSRAPPORTEN «PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER 
KOMMUNE» - ENDELIG BEHANDLING 

G Fossbakken 
/Hvoslef 

 Pkt.3 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp innholdet i 

revisjonsrapporten og gi en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget innen 31.8.2019 og en orientering i 

kontrollutvalgets møte den 23.9.2019. 

Pkt.4 

Kommunestyret ønsker at tilbakemeldingen også setter fokus 

på lavterskeltilbudet for barn og unge, jf. blant annet 

aldersfordeling i tabell nr. 3.3 i revisjonsrapporten. 

Kommentar:  
Rapporten er fulgt opp av kommunalsjef og tjenesteleder 
internt. Tilbakemelding er sendt Kontrollutvalget. 

  

78/19 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE O Annikken 
Reitan 
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.  
 
Øyer kommunestyre ber administrasjonen om å foreta en 
revidering av Skolepolitisk handlingsplan for 2011-2018, med 
juni 2020 som frist for behandling i kommunestyret 

  

 


