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 Oppfølging av politiske vedtak pr 
31.12.2020 

  

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 - 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 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.) 
 
 
Ikke noe nytt, men dette kan være veldig aktuell 
problemstilling i utredningsarbeidet innen H/O som blir 
gjennomført nå. 
 
 

  

78/18 SLUTTBEHANDLING – KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 
2028 

O KD/Øystein 
Jorde 

 Pkt.4 

Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med 
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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.  

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 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) 
 
 
Avventer rapport fra Skred AS og et eventuelt prosjekt knyttet 
til Trodalen. 
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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 O 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. 
 

  

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 
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 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. 

  

156/19 ØKONOMIPLAN 2020-2023 - ÅRSBUDSJETT 2020 O KD m/flere 

  
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. 
 
Se sak 82/20 pkt 3 og 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 KOMMUNESTYRET   

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: 
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  O KD m/flere 



 

5 
 

01.10.2020- 30.09.2020 

 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. 
 

  

72/20 BEGJÆRING OM OMGJØRING AV VEDATK SOM FØLGE AV 
SAKSBEHANDLINGSFEIL 

O KD m/flere 

 Øyer kommune sender begjæring om omgjøring til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Kommentar: 
Kommunedirektøren orienterte i kommunestyret 03.12.2020. 

  
 

74/20 KUNSKAPSGRUNNLAG FOR KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
ØYER 2020-2023 

O 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 
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).  
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- Februar 2021: Vedtak av planstrategien. 
Kommentar: 
Sak til politisk behandling i januar 2021. 
 

75/20 POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT – OPPNEVNING AV 
POLITISK ARBEIDSUTVALG 

O KD m/flere 

 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. 

• 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 
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01.05.2021. 
 

82/20 ØKONOMIPLAN 2021-2024 – ÅRSBUDSJETT 2021 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.  

3.Gebyrregulativet  
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. 
Kommentar: 
Formannskapets innstilling 15.12.2020, sak 136/20: 

Formannskapet vedtar å øke gebyrene i tråd med 
prisstigning. Formannskapet avventer eventuelle 
ytterligere endringer inntil effektene av arbeidet med å 
gjøre planavdelingen mer effektiv og kundefokuset er 
kjent. Vi ønsker en snarlig rapportering på fremdrift i 
arbeidet og forventet effektiviseringsgevinst. Gebyr fra 
sammenlignbare kommuner skal også inngå når saken 
fremmes for ny politisk behandling. Saken fremmes for 
kommunestyret 28.01.2021. 
 

  



 

8 
 

3.Kommunestyret ønsker også en utredning av gebyrene 
for SFO hvor også gratis kjernetid utredes. 
4.Utredningene legges fram for kommunestyret innen 
februar 2021.  
Kommentar: 
«Høring: Nasjonal rammeplan for SFO» til politisk behandling i 
januar 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. 

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. 
  
7.Samferdsel og infrastruktur 

3.Det utarbeides vedlikeholdsplan for kommunale veger 

og eiendommer. Vedlikeholdsplanen legges frem for 

kommunestyret i april 2021. 

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. 
 

9.Arbeid med økonomiplan og årsbudsjett 

Arbeidet med Økonomiplan og årsbudsjett fra og med 

2021 skal bygge på  FN`s- bærekraftsmål. 

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. 

12.Læreboksituasjonen 
Kommunestyret ber om en vurdering av 
læreboksituasjonen på skolene i kommunen. 
Vurderingen legges frem som en del av saken om 
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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. 
 
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. 
 
To-lærermodellen – administrativt avviklet (2.avsnitt) 
Det legges fram egen sak for kommunestyret i januar 
2021 som redegjør for avviklingen. 
 
 
 

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

O KD m/flere 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jfr. 
forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen sendes til 
fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse. 

  

 


