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 Oppfølging av politiske vedtak  
pr 25.08.2022 

  

Sak Vedtak/oppfølging Status Ansvar 

 Status:  G=Gjennomført, tas ut ved neste rapportering              
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. 
 
Kommentar 31.01.2022: 
Stav – rest 1 

Kommentar aug-22: 
SKRIUA: 
Angående Skriua så er de fleste tomtene utover B8 området 
solgt. En utbygger hadde en opsjon på hele området B 8. Han 
har nå trodd ut av avtalen og deler av tomten vil vi bruke til å 
oppføre to store leiligheter med inntil 5 soverom for 
storfamilier. Mangler en siste avklaring angående tidligere 
plan og rekkefølgebestemmelser. 
TINGBERG III: 
Alle tomter er solgt. 
STAV:  
1 tomt er usolgt. Tomten er smal og litt vanskelig å utvikle. 
Har hatt et par forespørsler siste året. 

Løpende 
oppfølging 

 

78/18 SLUTTBEHANDLING – KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 
2028 

G 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. 

 
Vedtak i KST 16.06.2022, sak 66/22: 
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Planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-
2027, med endringer etter høring slik det fremgår av 
saksfremlegget, fastsettes med følgende tillegg: 

1. Sette inn «Bruksinteresser» som et av 

hovedtemaene med underpunktene:  

▪ Beitebruk 

▪ Seterdrift 

▪ Skogsdrift 

▪ Jakt og fiske 

2. Under «Konkrete vurderinger som kan 

beskrives i planen» 

▪ Beskrive konsekvensene for 

bruksinteressene 

Planprogram Tematisk kommunedelplan for sti og løyper i 
Øyer kommune 2023 – 2027 endres til Sti- og løypeplan for 
Øyer kommune 2023 – 2027. 
 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse og 
flerkulturelt råd skal inkluderes under planarbeidet for 
innspill til prosessen. 
 

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 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. 
 
Kommentar aug-22: 
Saken skal drøftes i boligtildelingsgruppas møte den 
31.08.2022. 
Det har vært vanskelig å selge unna leiligheter samtid som 
kommunen skal bosette flere flyktninger. 
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122/19 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: POLITISK 
REGLEMENTSHEFTE 

G KD/Annikken 
R.Borgestrand 

 4.Ordfører gis fullmakt til å innarbeide redaksjonelle 
endringer i forbindelse med kontrollutvalget. 
 
Vedtak i KST 24.02.2022, sak 14/22: 
Kommunestyret vedtar reglementshefte for folkevalgte og 
folkevalgte organer med vedtatt endring i pkt 7.2; 
Kveldsmøtene begynner vanligvis kl 18.30 og avsluttes 
normalt innen kl 22.00. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

G 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.  
 
Kommentar aug-22: 
Politisk reglementshefte er nå revidert. Administrasjon 
foreslår ny politisk behandling i forkant av ny 
kommunestyreperiode(høsten 2023). 

  

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.  

Kommentar 31.01.2022:  
Det jobbes sentral med saken, men det har ikke kommet noe 
nytt til behandling. 
 
Kommentar aug-22: 
Det er ikke kommet noen ny offisiell informasjon om 
prosjektet. På www.ks.no/akson står det at nytt 
beslutningsgrunnlag skal sendes ut til kommunene mot 
slutten av 2022 . Dette er ikke bekreftet informasjon. 
 

  

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 

  

http://www.ks.no/akson
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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. 

Kommentar 31.01.2022:  
Det er ikke gjort noe konkret på klimagassregnskap. 
Administrasjonen arbeider konkret med å tilegne seg 
kompetanse på området. Klima og miljø er kontinuerlig et 
tema i planprosesser for å identifisere konkrete tiltak og mål i 
arealbruk og reguleringsbestemmelser. 
 
Kommentar aug-22: 

Det arbeides med klima og miljø inn i reguleringsplaner. Det 

tas med endringer på området i teknisk forskrift (TEK17). 

 

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

  
5.Interkommunalt samarbeid 
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. 
 
Kommentar 31.01.2022: 
Status uendret. Kan gi en muntlig orientering i møte. 
 
Kommentar aug-22: 
Det settes ned en arbeidsgruppe.  
 
12.Læreboksituasjonen 
Kommunestyret ber om en vurdering av læreboksituasjonen 
på skolene i kommunen. Vurderingen legges frem som en del 
av saken om innføring av ny ressursmodell. 
 
Kommentar 31.01.2022: 
Det jobbes med en helhetlig gjennomgang av hva skolene 
ønsker, det er viktige pedagogiske diskusjoner og prosesser 
på skolene knyttet til digitale og analoge læremidler. Dette 
arbeidet er satt på vent på grunn av pandemihåndtering i 
skolene. 
 
Kommentar aug-22: 
Det jobbes med en helhetlig gjennomgang av hva skolene 
ønsker, det er viktige pedagogiske diskusjoner og prosesser 
på skolene knyttet til digitale og analoge læremidler. Dette 
arbeidet ble satt på vent på grunn av pandemihåndtering i 
skolene og skifte av rektorer. Diskusjonen tas opp igjen i 
forbindelse med budsjett 2023. 
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6/21 IKT – LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE O Annikken R. 
Borgestrand 

 Pkt.4  
Evalueringsrapporten skal legges frem for kommunestyret 
innen juni 2021 og skal inneholde forslag til endringer, samt 
forslag til iverksettelse av endringer. 
 
Kommentar 31.01.2022: 
Lillehammer, Øyer og Gausdal jobber med felles prosjekt. 
Spørreundersøkelse er sendt ut og intervjuer er i gang. Skal 
ferdigstilles innen 31.03.2022. 
 
Kommentar aug-22: 
Det forventes at prosjektet innen 30.09.2023 kan legge frem 
evalueringsrapporten. I løpet av høsten 2023 vil det bli lagt 
frem en sak til politisk behandling med anbefaling av evt valg 
av løsninger. 

  

27/21 INVITASJON – DAGSTURHYTTA INNLANDET G KD/Hilde O 
Rom 

 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.  
 

Vedtak i KST-sak 2/22, møte 27.01.2022: 
Saken utsettes til budsjettbehandlingen i juni 2022.  
 
Vedtak i KST-sak 87/22, møte 25.08.2022: 
Øyer kommune takker nei til tilbudet om dagsturhytte fra 
Innlandet fylkeskommune.  

  

29/21 KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - RESSURSBEHOV G 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. 

Se sak 95/21. 

Kommentar aug-22: 
Bruk av midler i 2021 er redegjort for i sak 52/2022 
Årsregnskap 2021, der bruk av midler er redegjort for i 
årsberetningen. 

 

  

43/21 ANMODNING OM KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE – 
HAFJELL ARENA 

G KD m/flere 

  
Statsforvalterens vedtak datert 06.04.2022 
Statsforvalteren opprettholder Øyer kommunestyre sitt 

  



 

6 
 

vedtak av 21.10.2021 i sak 118/21. 
 

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

 Pkt 5 Prismodellen evalueres høsten 2022. 

Kommentar 31.01.2022: 
SFO – satser blir evaluert i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2023. 
 

  

73/21 SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: BEVILGNING TIL 
TILTAK PÅ KORT SIKT OG SKISSE TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR 
TILTAK PÅ LANG SIKT 

G 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.   
 
Vedtak i KST 16.06.2022, sak 63/22: 
3.Ubrukte midler til sentrumsforskjønnelse, opprinnelig 

bevilget i KS-sak 73/21, benyttes i 2022 og dekkes av ubundet 

driftsfond sentrumsutvikling. Gjenværende midler er kr 

79 146. I tillegg til ubrukte midler bevilges kr. 300.000 fra 

disposisjonsfondet til bruk i 2022 til sentrumsforskjønnelse.  

 

  

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. 

  
 
 
 
 
 

95/21 KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - REVIDERT FRAMDRIFT G KD m/flere 

 Revidert framdriftsplan for Kommunedelplan for Øyer Sør 
vedtas. Komplett planforslag til politisk behandling skal 
fremlegges mars 2022. Fremdriftsplanen er avhengig av en 
tilleggsbevilgning til planarbeidet. 
 
900 000,- kr bevilget til arbeid med E6 Øyer-Otta i KST-sak 
28/21 overføres til arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør. 
 
Til dekning av ytterligere innkjøp av ekstern kompetanse og 
omdisponering av lønnskostnader til arbeidet med KDP Øyer 
sør bevilges inntil 900 000,- kr fra Øyer kommunes 
disposisjonsfond. 
 
Dekning av innkjøp av ekstern kompetanse i 2022 
innarbeides i budsjettet for 2022. 
 
På neste møte i kommunestyret legges det frem 
en oppdatert oversikt over hvilke områder/planer som 
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tidligere er spilt inn til Øyer Sør som er utført/gjennomført. 
 
Vedtak i KST 24.02.2022, sak 23/22: 
Kommunestyret slutter seg til en framdriftsplan med mål om 
førstegangsbehandling i juni 2022. Det bevilges inntil 1,8 mill. 
kroner fra disposisjonsfondet til dekning av ekstern bistand til 
planarbeidet fram til første gangs høring. 
 
 

96/21 FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 
UTREDNING ØYER KOMMUNE 2021 

O KD/Frode 
Fossbakken 

 1.Kommunestyret tar rapporten fra Ambia AS til etterretning. 
2.Kommunestyret vedtar å styrke helse- og 
omsorgstjenestene på følgende måte: 
a.Opprette 1,2 årsverk tildelingskontor. Tildelingskontoret 
knyttes til kommunedirektørens stab. Kostnad beregnet til 
kr. 960 000 p.a., som innarbeides i budsjett og økonomiplan 
2022-2025 
b.Opprette ny avdelingslederstilling ved Øyer helsehus. 
Kostnad beregnet til kr. 850 000 p.a., som innarbeides i 
budsjett og økonomiplan 2022-2025 
c.Starte arbeidet med å innføre heltidskultur og nye 
arbeidstidsløsninger (turnus) – for på den måten sikre større 
og mer attraktive stillinger og bedre utnyttelse av ressursene. 
Dette arbeidet skal forankres som egen sak i 
partssammensatt utvalg høsten 2021. 
3.Kommunestyret ber tjenesteutvalget komme tilbake med 
en konkret tidsplan for videre arbeid med utredninger og 
tiltak, inkludert involvering- og medvirkningsplan, samt en 
vurdering av muligheter for regionalt samarbeid, særlig innen 
tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, til 
kommunestyremøtet i desember 2021. 
 
Se sak 131/21. 

  

104/21 TRODAL BOLIGFELT 
STATUS PR SEPTEMBER 2021 OG FULLFØRING AV 
PROSJEKTET 

O KD/Per Georg 
Svingen 

 Kommunestyret ber administrasjonen vurdere muligheten, 
og eventuelle kostnader ved å bygge massefang-dam i 
Trobekken på en slik måte at den kan fungere som badedam 
og legge dette frem for kommunestyret som en egen sak. 
 
Kommentar aug-22: 
Ser på det som vanskelig å realisere innenfor det EU 
prosjektet vi er med på. Og det er også usikkerhet for at 
bekken går tørr i perioder uten nedbør.  
 

  

126/21 ØKONOMIPLAN 2022-2025 – ÅRSBUDSJETT 2022 O KD/Anne H 
Jorde 

 Endringer pkt 5 
Kommunedirektør bes utrede lavterskeltilbud for ungdom og 
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pårørende innen rus og psykiatri. 
 
Kommentar aug-22: 
Utredning av lavterskeltilbud for barn/unge blir en del av 
utredningen for framtidas helsetjenester, som startes opp 
høsten 2022.  

 
 
 
 
 

131/21 FREMTIDENS HELSETJENESTER – UTVIKLING OG FRAMDRIFT O KD/Frode 
Fossbakken 

 Kommunestyret tar framdriftsplan for utredningsarbeidet 
innen helse- og omsorgstjenestene til orientering, med de 
endringer som ble foreslått i Tjenesteutvalgets møte 
30.11.21. 
 
Kommentar aug-22: 
Videre utredning av legetjenesten, psykisk helse/rus og 
helsestasjon skal igangsettes i løpet av høsten 2022. Egen sak 
i Tjenesteutvalget. 

  

28/22 MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN 
BOSENTER VARSEL OM NY RISIKO- OG 
SÅRBARHETSANALYSE 

O KD/Frode 
Fossbakken 

 Vedtak i sak 82/20 om avvikling av fast nattevaktstilling på 
Bakketun bosenter settes på vent. Kommunestyret 
behandler saken på nytt når ny vurdering og ROS-analysen 
foreligger. 
 
«Uttalelse fra KD til KST 24/2 ifm sak 130/2021 Montering 
av slokkeanlegg på Bakketun bosenter 
Først så vil jeg understreke at det er arbeidsgiver ved 
kommunedirektør som har ansvaret for alle faglige 
vurderinger, inkludert risikovurderinger, som ligger til grunn 
for politiske vedtak. 
I dette tilfelle ble ROS-analyse utarbeidet av avdelingsleder 
ved Bakketun bosenter, avdelingsleder Natt-team, 
plassverneombud Hjemmetjenesten og Tjenesteleder 
Hjemmetjenesten. 
Selv om det er arbeidsgiver som har ansvaret så vil det være 
naturlig at de som er nærmest brukeren også er involvert i 
prosessen, men de vil ikke være ansvarlig for de helhetlige 
vurderingene som til slutt tas av arbeidsgiver. 
I dette konkrete tilfelle så ble de involverte ansatte orientert 
om ROS-analysen, og ble gitt mulighet til å komme med 
innspill til de vurderingen som var gjort.  
I alle administrative prosesser så er det avgjørende med god 
medvirkning og involvering av de ansatte. Dette er 
arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten i Øyer kommune 
opptatt av skal fungere så godt som mulig i hele 
organisasjonen». 
 
Kommentar aug-22: 
Arbeidet har tatt lenger tid enn forutsatt. Egen sak om 
økonomisk konsekvens kommer i septembermøte. 
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Ny ROS-analyse gjennomføres i aug/sept 2022 
 
 

41/22 LEVE HELE LIVET INTENSJONSVEDTAK OG HANDLINGSPLAN O KD m/flere 

 3. Kommunestyret ber om en oppsummering/evaluering i 
løpet av 2024 i tråd med reformens tidslinje. 

 

  

65/22 FV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - MEDFINANSIERING GANG- 
OG SYKKELVEG 

G KD 

 3.Alternative muligheter for 

inndekning av kommunens 

medfinansiering behandles legges 

frem som en egen sak i forbindelse 

med økonomiplan 2023-2026 og 

budsjett 2023.  

Kommentar aug-22: 
Fordi vegstrekningen er fylkeskommunal må det kommunale 
tilskuddet tas fra driftsbudsjettet. Kostnaden kan ikke 
fordeles over flere år. 
 

  

74/22 PLANID 201502 - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR 2022-2032 
– 1.GANGS BEHANDLING 

O KD/Ø.Jorde 

 1. Saken sendes tilbake til kommuneplanutvalget den 
20.09.22 for innstilling til kommunestyremøtet den 
29.09.22.  

2. Svar gitt på spørsmål i kommunestyremøtet 22.06.22 
sendes alle partier sammen med svar på spørsmål 
som ble stilt i møtet innen 20.08.22. 

3. Gjeldene Kommunedelplan Øyer Sør skal ligge til 
grunn for planarbeidet i administrasjonen fram til ny 
vedtatt kommunedelplan Øyer sør. 

Kommentar aug-22: 
Svar på stilte spørsmål er sendt ut til kommunestyret 19. 
august. Saken kommer opp igjen til behandling i september. 
 
 

  

 PLAN- OG MILJØUTVLAGET   

135/21 REFERATER O KD 

 Omforent ønske om at det blir laget en lokal forskrift for bruk 
av fyrverkeri. Enstemmig vedtatt. 
 
Kommentar aug-22: 
Det er foreløpig ikke satt i gang arbeid med ny forskrift. 
 

  

63/22 REFERATER – INTERKOMMUNAL PLAN FOR 
FJELLOMRÅDENE 

O KD/Ø.Jorde 

 Plan- og miljøutvalget ber administrasjonen ta en 

henvendelse til Lillehammer kommune for å beklage at Øyer 

kommune ikke har besvart henvendelsen innen fristen. Øyer 
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kommune ber om utsettelse til etter sommerferien da Øyer 

kommune ønsker å behandle saken politisk. 

 
Kommentar aug-22: 
Føreløpig svar er sendt Lillehammer kommune. Det 
forberedes sak til politisk behandling i september. 
 

 


