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I N N LEDNI N G

I april 2014 vedtok kommunestyret i Øyer Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2025, med mål og retning for hvordan Øyersamfunnet skal utvikle seg fram
mot 2025. Økonomi - og handlingsplanen er handlingsdelen til kommuneplanen, etter plan - og bygningslovens § 11 - 1, og skal vise hvordan Øyer kommune
skal følge opp målsettinger i kommuneplanen kommende fire år speriode . For å bedre sammenhengen mellom samfunnsdelen og d et øvrige plan - og
styrings systemet er økonomi - og handlingsplanen e fra 2015 bygd opp etter struktur fra kommuneplanen. Rådmannens årsrapportering best år av
statusrapport på handlingsplanen, sammen med årsregnskap og rådmannens årsberetning. I tillegg er det utarbeidet sektorplaner som det rapporteres på
ved årsslutt.

Under hvert kapittel fra handlingsplanen gir rådmannen sin vurdering av måloppnåelse for vedtatte tiltak og aktiviteter. Det er brukt fargekoder, sammen
med kommentarer. Rådmannen gir i s ine kommentarer en vurdering omkring framdrift og videre arbeid og oppfølging . Dette danner utgangspunkt for
rullering av handlingsplanen for neste fireårsperiode , som skal vedtas høsten 201 8 . Fargekodene som er brukt kan leses slik:

Tiltaket/aktiviteten er gjennomført som planlagt.

Tiltaket/aktiviteten er forsinket i tid, eller av andre årsaker ikke gjennomført.

Tiltaket/aktiviteten er ikke gjennomført.
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STATU S H AN DLI N GSPLAN 201 7 - 20 20

BYG D - OG TETTSTEDSU TVI KLI N G

Det er stor aktivitet i kommunen og det arbeides for tiden med tilrettelegging for flere boligområder og områder for fritidsboliger, samt næringsområ der for
handel og turisme og industri . Kommuneplanens arealdel er under revisjon, og det gjennomføres deretter revisjon av kommunedelplan for Øyer sør.

STATU S P RI ORI TE RTE TI LTAK O G AKTI VI TE TER

Tiltak/aktivitet Status Kommentar

1 Kommuneplanens arealdel sluttføres i 201 7 .
Kommuneplanens arealdel ble politisk behandl et i KST 26.10. 2017. Vedtatte
endringer medfører ny behandling o g høring. Sluttføring i juni eller august 2018.
For nærmere detalje r se kapitel Kulturarv, ressursfor valtning og miljø, punkt 1.

2 Revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør gjennomføres
tidlig i planperioden.

I hht planstrategi for Øyer 2016 - 2019, revidert i KST 14.12.2017 (sak 102/17) er
revidering av Kommunedelplan Øyer Sør forutsatt gjennomført i løpet av 2018 . For
nærmere detaljer, kap itel Kulturarv, r essursforvaltning og miljø, punkt 2.

3 Trodal boligområde etableres med 200 boenheter.
Opparbeidelse av infrastruktur er iverksatt , og de
første innflyttingene forventes i 201 7 .

Trodal boligområde trinn 1, med plass for 75 boenheter, er byg geklart. Det er solgt
tomter til 16 boenheter . Infrastruktur for b yggetrinn 2 er så vidt påbegynt .

4 Retaksering av eiendomsskattegrunnlaget , inkludert
oppdatering av rammer og retningslinjer,
gjennomføres.

Retaksering er gjennomført i 2017, med øk onomisk virkning fra 2018.

5 Utvikling av flere tiltak med offentlig - privat - samarbeid
for å gjøre Øyer sentrums uterom attraktivt for fast -
boende og gjester.

Det er gjennomført tiltak som belysning til jul og mindre pynting av ar ealer i Øyer
sør , men det har ikke vært vid ereutvikling av tiltakene i 2017 som forutsatt.
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6 Større sommer - og vinterarrangement til Hafjell/
Hunderfossen.

X Games 2017 gjennomført . Det er startet planlegging av AlpinNM og forberedelse
til søknad om AlpinVM .

7 Tettstedsutvikling Tretten – Kunst som stedsutvikling
videreføres .

Del 2 av Vegskille – Møteplassen på Aurvoll skole – ble ferdig stilt til sommeren
2017. I FSK - møte 19.9.17, sak 74/17, stilte ikke formannskapet seg bak
kunstkomiteens ide om del 3 av prosj ektet.

8 Videreutvikling av kulturskoletilbudet gjennom økt
samarbeid med andre virksomheter i kommunen, og
med lag, foreninger og eksterne aktører.

Videreføring av samarbeidsstøtte fra Øyer/Tretten Lions og videreutvikling av nye
samarbeids former med andre virksomheter er et p ågående arbeid. Ingen ny
utvikling i 2017.

9 Styrke aktivitetssamarbeidet med frivillig sektor. Samarbeid med Frivillig hets sentralen videreutvikles på Øyer folke bibliotek, avd.
Tretten. Arbeid med å styrke aktivitetssamarbeidet med frivillig sektor på fl ere
områder videreføres.

1 0 Regionalt samarbeid om ungdomsarrangement
(UFO /UKM ).

UFO videreført i 2017 . UKM fylkesfestival arrangeres i Lillehammer - regionen 2018 -
2020, planlegging startet høsten 2017.

11 Økt satsing på møteplasser og aktivitet på allerede
etablerte kulturarenaer.

Biblioteket brukes stadig til arrangement og aktiviteter for alle kommunens
innbyggere, både på Tretten og i Øyer. Ungdomsklubbens lokaler er tilgjengelige
for aktiviteter i reg i av støttekontakter og team rus og psykisk helse.

12 Jobbe for variert etnisk bosetting i hele kommunen Innvandrere generelt som utgjør ca . 11 % av befolkningen i Øyer, er stort sett
bosatt i hele kommunen, uten at det har vært iverksatt spesie lle tiltak fra
kommunens side.

Bosetting av flyktninger avtalt med IMDI , krever at kommunen stiller bolig til
disposisjon. Kommunen har mange kommunale gjennomgang sboliger i Øyer sogn,
men bare to i Tretten sogn. Det tilstrebes å få flere til å kjøpe bol ig i begge sogn.
D et er forøvrig mange praktiske forhold som må vurderes i forbindelse med
bosetting.
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OP P VE KST, H E LSE OG L I VSKVALI TET

Fokusområdet Oppvekst, helse og livskvalitet er det området hvor kommunen som tjeneste produsent har sin absolutt største a ndel av virksomheten. Det
kommunale ansvar et for barnehage, skole, helse - , omsorg - og sosialtjenester og kulturrelaterte tjenester er å finne innenfor dette området. Til sammen
utgjør dette rundt 80 % av det årlige kommunale driftsbudsjettet.

STATU S P RI OR I TE RTE TI LTAK OG AKT I VI TE TE R

Tiltak/aktivitet Status Kommentar

1 Utvikle barnehagene i Øyer slik at kvaliteten styrkes
og antall plasser er tilpasset behovet.

Det er krevende å finne riktig nivå for antall plasser , b ehovet kan variere mye fra år
til år. Etter før s t å ha redusert antall plasser på Vidarheim , ble det nødvendig å øke
fra 90 til 102 plasser høsten 2017 for å ta i mot alle med rett til plass .

2 Gjennomføre og implementere prosjekt med
helsefremmende miljø med barnehagene

Prosjektet er vel gjennomført og ble avsluttet i november. Prosjektet har resultert i
felles prinsipper for all e (private og kommunale) barnehagene i Øyer når det gjelder
arbeidet med helsefremmende miljø.

3 Utvikle grunnskolen i Øyer slik at de faglige resultat -
ene går i positiv retning. Særlig gjelder dette grunnleg -
gende ferdigheter på 1. - 4. - trinn.

Det er fortsatt en jobb å gjøre på dette området , skolene er ikke i mål med å snu
de n negative trenden. N asjonale pr øver på 5. trinn viser at skolene har en
utfordring i engelskfaget. I lesing og regning er resultatene på gjennomsnittet, det
er likevel forts att en vei å gå for å nå målet « faglige resultat i positiv retning » .

4 Innføring av nye digitale verktøy i hele grunnskolen Gjennomført. Nå er hovedfokus på den pedagogiske bruken .

5 Videreutvikle tolærersystemet i basisfagene, med
kontinuerlig evaluering og tilpasning.

Det arbeides nå med de funnene som ble gjort i evalueringen av to - lærerordningen ,
parallelt med revidering av spes.ped - planen .

6 Fokus på innhold i SFO, for å gjøre tilbudet attraktivt
for alle.

SFO i Øyer er en god plass å være. Det er etablert et samarbeid mellom SFO - ledern e
med intensjon å utveksle erfaringer og kunnskap , for blant annet å utjevne
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forskjeller mellom sognen e og å h ente ut det beste fra hverandre . Det er også
bedre markedsføring av tjenesten på sosiale medier.

7 Tettere samarbeid mellom skole, barnehage og andre
lokalsamfunnsaktører.

Skoler og barnehager har mye samarbeid med lokale aktører når det er naturlig. I
2017 har det bl.a. vært samarbeid med lokale kunstnere og lokalt næringsliv f.eks.
Hafjell alpinsenter , lokale bønder , Sanitet sforeningen og Tine .

8 Videreføre arbeidet med Oppvekst 13. Har dessverre ikke vært tid/kapasit et til dette i 2017 .

9 Fysisk aktivitet inngår i skolehverdagen. Begge barne skolene har fysisk aktivitet som en del av hverdagen. Organi seringen av
dette er tilpasset den enkelte skoles øvrige organisering slik at det gjennomføres på
en mest mulig hensiktsmessig måte.

10 Følge opp arbeidet med fremmedspråklige barn. Det har vært noe mindre aktivitet overfor denne gruppa i 2017 enn i 2016 .

11 Overgangsarbeid mellom barnehage og skole og
mellom grunnskole og videregående skole.

Det er svært gode overgang sordninger mellom nivåene i Øyer kommune , et
eksempel er at det gjennomføres trepartssamtaler mellom foresatte, barnehage og
skole fø r skolestart på Tretten.

12 Reetablere Åpen skole . Dette tiltaket er s att i gang igjen i forbindelse med nytt prosjekt i regi av
Helsedirektoratet .

13 Foreldreveiledningsgrupper på Helsestasjonen, med
egne veiledningsgrupper for familier med innvandrer -
bakgrunn.

Det har vært gjennomført foreldreveiledningsgrupper for alle flyktninger som deltar
i introduksjonsprogram og som har barn (ICDP). Dette er vurdert som et svært viktig
tilbud for flyktninger/innvandrere og gir mulighet til refleksjon om utfordringer i
oppdragerrollen i Norge. Tilbudet videreføres i 201 8 .

14 Utprøving av familieråd i flere tjenester som
helsestasjon, PPT, psykisk helse og NAV.

Opplæring i familieråd er blitt gjennomført for ansatte i flere tjenester og n oen
tjenester har prøvd det ut . Barneverntjenesten benytter det mest.

15 Videreføring av ungdomsprosjekt der ungdom som
ikke er i arbeid eller utdanning gis mulighet til

Prosjektet ble videreført i 201 7 med statlige midler , p rosjektrapport for 201 7 er
sendt til fylkesmannen . Målgruppa har vært unge , hovedsakelig aldersgruppa 16 –
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mestr ing og vekst gjennom deltakelse i aktivitet og
arbeids trening kombinert med bistand i hjem og fritid.

30 år . Antall personer i tiltaket pr. 31.12. var ca 20. Det er søk t om nye midler for
201 8 . Helsedirektora tet har op plys t at det blir en årlig nedtrapping av tilskuddet
samtidig som det forutsettes at midler som kommunen mottar gjennom
opptrappin gsplanen for rusfeltet gradvis innarbeides i økonomiplanen , slik at
stilling er finansiert av tilskudd et kan bli varige.

16 Følge opp Ungdata - undersøkelsen fram til ny
undersøkelse i 2019.

Ungdataundersøkelsen ble gjennomført på alle trinn ved Øyer ungdomsskole i
2016 , r esultatene vist e en bedring sammenliknet med 2013. Det er en liten gruppe
ungdom som opplever at familien har dårlig råd, at de har få nære venn er og deltar
lite i aktiviteter . Flere risikofaktorer som virker sammen, gir økt risiko for
problemutvikling. Resultatene fra undersøkelsen er fulgt opp bl.a. i uli ke
tverr faglige samarbeidsfora og av styringsgruppa for folkehelseprogrammet,
«utvidet skoledag» .

17 Arbeide med SLT - koordinator s rolle lokalt og
regionalt. SLT: Samordning av lokale rus - og
kriminalitetsforebyggende tiltak.

Etter en prosjektperiode, er SLT - koo rd inator implementert i drift i 2017 . U ten økte
ressurser er videreføring framover en utfordring. Politirådet er styr ings gruppe og
det er etablert en koordineringsgruppe for arbeidet . Det bl e i 2017 utarbeidet en
handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme .

18 Oppstart av arbeidet med kommunedelplan for
o ppvekst.

Arbeidet er i startfasen .

1 9 Fritidstilbud til alle barn i kommunen, blant annet
gjennom f riplassordningen i Kulturskolen og i
samarbeid med ØTI.

Mange t ilbud er tilgjengelig e , men det kreves større innsats for å sikre faktiske/
reelle muligheter for deltakelse (j fr. K unnskapsgrunnlag ) . Styringsgruppa for
Folkehelse programmet, «utvidet skoledag» , har fokus på dette gjennom utvikling
av innholdet i prosjektet .

20 Endre helsefokus fra tradisjonelle pleie - og
omsorgsoppgaver til mestringsopplevelse i hverdagen
for brukeren.

Igangsatt, men prosessen er i startfasen . P rosjekt « God t Pasient Forløp » er i gang
på Øyer Helsehus og i hjemmetjeneste n , prosjekt «H verdags rehabil itering » har gått
over i drift og p lan for helsestasjon for eldre er utarbeidet. Det er gjennomført
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seniord ag for første gang i kommunen. Det er kontinuerlig f okus på forebygging.

21 Reviderte tjenestebeskrivelser og kriterier i
primærhelsetjenesten innføres.

Innført .

22 Etablere forsterket avdeling for alderspsykiatri i Øyer
Helsehus.

Skjermet avdeling er t ilrettelagt for oppgradering til forsterket avdeling.
Forsterkningen iverksettes dersom pasientenes behov tilsier det.

23 Bakketun bosenter omformes til et levende møte - og
aktivitetssenter .

I gang, ikke ferdig. Fokus har vært på arbeidsmilj øet og tilrettelegging av
pleie arbeidet , flere tiltak er gjennomført bl.a. innføring av Life C are M obil P leie
(LMP) . Alle beboere med vedtak har fått trygghetsalarmer med direkte oppkobl ing
til helsefaglig alarmmottak.

24 Det testes og tas i bruk velferdsteknologi i institusjon,
i hjemmet, i kommunale omsorgsboliger og i
bofellesskap.

I rute, t esting og innføring av velferdstek nologiske tiltak er en kontinuerlig
innovasjonsprosess. Konkret er følgende innført:

Øyer Helsehus :
- D igital t tilsyn i form av e - senge matter og bevegelsessensorer som er koblet

mot mobilt alarm system
- E - rom løsning, nettbrettskjerm pr rom med tilgang til j our nal system.

Hjemmetjeneste n:
- Evaluert digitale trygghetsalarmer med direkte oppkobling til helsefaglig

alarmmottak inkl e - røykvarsel - alarm med direkte oppkobling til brannvesen
og helsefaglig alarmmottak . Sake n ble behandlet i kommunestyret .

- Brukere bo satt på bosenter Bakketun har som andre hjemmeboende , fått
trygghetsalarmer med direkte oppkobling til helsefaglig alarmmottak

- Innfør t LMP på bosenter Bakketun .

Følgende ble testet i 2017 :

- M obile trygghets a larmer (GPS styrt)
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- Ulik sensorikk for hjemmeboende , bl.a. f allmat t er , dørsensor er
- Integrasjon av try gghetsalarm og sensorikk med Gerica (elektronisk

pasientjournal).

I regi av helseregion Sør - Gudbrandsdal ble det startet et 6:1 prosjekt «Digitalt
Tilsyn», i september 2017. Prosjektet er d el av det nasjonale velferdsteknologi -
programmet. Målene er innføring av digitalt tilsyn, informasjon om dette til
innbyggere, opplæring i tjeneste - d esign, gevinstrealisering og kompetanseheving
for alle ledere og nøkkelpersoner .

25 Tverrsektorielle, fore byggende tiltak og tidlig innsats,
samt nye tilbud i tett samarbeid med frivilligheten,
venner og familie utvikles for at tjenestemottaker kan
bli boende hjemme lengst mulig.

Tiltak «aktivitetsvenn» er innført i tett samarbeid med Frivillig hets sentral en , Øyer
demensforening og Nasjonalf orening en for folkehelsen - D emens. Pårørendeskole
for demens ble gjennomført hvor kommunen har bistått med faglig ressurs. Det ble
for første gang gjennomført en egen seniordag med fokus på forebygging og
informasjon. Uli ke lag og forening er fra kommunen og brannvesen et deltok .

26 Prosjekt «Hverdagsrehabilitering» videref øres og
klargjøres for drift i H jemmetjenesten.

Utført .

27 Legekontor og fysioterapi flytter inn i nye lokaler i
Øyer, og det arbeides med bedre lokaliteter for
fysioterapi på Tretten.

Øyer legekontor og fysioterapi flyttet inn i nye lokaler i Øyer sentrum våren 2017.
N ye lokaler for Tretten fysikalsk e Institutt er under utredning.

28 Fastlegestruktur evalueres. Utført , kommunestyret vedtok å opprettholde to legekontor, ett i Øyer og ett på
Tretten.

29 Regionale psykiatriske KAD - plasser etableres på linje
med somatiske KAD - plasser

Etablert.

30 Ambulerende miljøtjenester videreutvikles. Tiltaket er i gang, ambulerende miljøtjenester er tildelt flere ganger. Faglig sett
utvikles denne tjenesten i samarbeid mellom miljøterapeuter fra bofellesskap og
fagmiljøet innenfor helse og rus.
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KU LTU RARV, RESSU R SFORVALTNI N G O G MI LJØ

Kommunens målsettinger innenfor dette fokusområdet vil i stor grad bli diskutert og fulgt opp gjen nom revidering av kommuneplanens arealdel, og seinere
ved revisjon av kommunedelplan for Øyer Sør.

P RI ORI TERTE TI LTAK O G AKTI VI T ETE R

Tiltak/aktivitet Status Kommentar

1 Kommuneplanens arealdel ferdigstilles. Kommuneplanens arealdel er ute til 3. gangs offentlig ettersyn frem til 18. mai
2018. Planen forventes sluttbehandlet i juni eller august 2018, avhengig av omfang
av merknader.

2 Kommunedelplan Øyer Sør ferdigstilles. Det var et mål at Kommunedelplan Øyer Sør skulle legges fram til 1. gangs offentlig
ettersyn i løpet av 2017 , revidert i løpet av 2018 . Framdriften av kommunedelplan
Øyer Sør er avhengig av framdriften på kommuneplanens arealdel og ivaretakelse
av andre kommunale planfaglige oppgaver. Ny målsett ing er framlegging ti l 1. gangs
offentlig ettersyn i løpet av første halvår 2019.

3 Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Forbruk av innkjøpt e nergi i 2017 var 154,6 kWt/m² i en bygningsmasse på 35.197
m². I 2016 var forbruket 142,4 kWt /m2 og i 2015 15 7,9 kWt /m2 ..
Gjennomsnittstemperaturen i 2017 var 4,9 °C, mens den i 2016 og 2015 var 5,6 °C .
Til sammenligning var middeltemperaturen i 2008 5,2 °C, og i en bygningsmasse
den gang på 25.761 m² , var forbru ket i snitt 189,5 m². Reduksjonen i innkjøpt energi
pr m2 fra 2008 til 2017 er på 18,4 % ( ikke korrigert for lavere
gjennomsnittstemperatur i 2017 ) . Reduksjonen skyldes at de nye byggen e er be dre
isolert enn de gamle og at kommunen i tillegg produserer egen energi ved bl.a.
Solvang skole , Vidarheim barnehage og Øyer Helse hus.
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4 Stimulere til bruk av tre. Samarbeidsprosjekter med Landbrukskontoret med fokus på bruk av tre i
bygninger. Det er ikke gjennomført «massiv - tre - prosjekter» i kommunal regi, men
det er vurdert i Trodalsprosjektet.

5 Utviklingen av Pilegrimsleden videreføres i samarbeid
med Oppland fylkeskommune og Dale - Gudbrand
Pilegrimsenter .

Dugnadsgruppe gjennomført e merkekurs. O ppfrisking av hovedmerking av leden
startet høsten 2017 med ferd igstilling tidlig sommer 2018. Det er j evn økning av
vandrere på leden gjennom hele fylket.

Prosjekt Tankeplass startet høst 2017. I Øyer er valgt sted for kunstprosjektet på
Kløv. Utvelgelse av kunstnere/kunstkonkurranse foregår samlet for hele prosjektet.
Ferdigstilling våren 2019.

6 Det skal arbeides med å kartlegge kulturminner i
samarbeid med regionale og sentrale
vernemyndigheter.

Oppstart av arbeid med egen Kulturminne plan i løpet av 2018.

7 Kulturlandskapet skal ivaretas gjennom hensiktsmessig
ressursforvaltning.

Dette er vurdert og gitt føringer f or i kommuneplanens arealdel gjennom
planbest e mmelser. Dette er også et viktig tema i forbindelse med revideringen av
kommunedelplanen for Øyer sør, der det skal gjøres en land skapsa na lyse , samt at
det må gis føringer i planbestemmelser for å ivareta kulturlandskapet.
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VERDI SKAPI N G OG NÆRI N G SU TVI KLI N G

Utviklingspotensialet for verdiskaping og næringsutvikling både i kommunen og i Lillehammer - region en er godt, med høy byggeaktivitet, attraktive bo -
områd er, vekst i turistdestinasjonen, solid nærings middelindustri og store områder med god infrastruktur og attraktiv beligg en het .

P RI ORI TERTE TI LTAK O G AKTI VI TE TER

Tiltak/aktivitet Status Kommentar

1 Bidra til å skape og vedlikeholde gode nettverk mellom
næringslivsaktører og kommunen, og næringslivs -
aktørene i mellom.

Øyer Næringsråd (ØNR) er det naturlige knutepunktet mellom næringsaktører i
kommunen, mens Lillehammer - regionen Vekst (LRV) er kommunenes link mot
næringslivet. ØNR har arrangert medlemsmøter og styremøter i løpet av året.
Tilbringerbussen ble videreført vinteren 2017/18. Det ble gjennomført en
kronerulling for å redde Fakkelmannen, pengene er reservert til avklaring foreligger.
Det ble sendt en varemerkesøknad til Patenstyret for å ivareta Fakkelmannen for
fellesskapet. Det ble tatt initiativ til en fest for ansatte i Hafjell før sesongstart, ble
utsatt til januar, meget vellykket. ØNR fikk også fornyet OL - skiltet ved E6, et
spleiselag mellom kommunen og næringslivet.

På initiativ fra næringslivet ble det etablert et ege t arrangementsselskap for Øyer
og Hafjell, Hafjell Arrangement. 29 aksjonærer tegnet seg. LRV var prosessleder for
etableringen og oppstarten. LRV har flere møteplasser gjennom året, blant annet
Fritidsboligkonferansen i februar på Scandic Hafjell og Gründ erdagene i oktober.
HubPub ble kåret til årets møteplass 2017 av Oppland fylkeskommune og
Innovasjon Norge Innlandet.

2 Følge opp regional næringsplan 2016 - 2020 . LRV arbeider etter føring ene i regional næringsplan med handlin g splan 2017 . De
områdene som er mest relevante for Øyer er R eiseliv og o pplevelser,
Arrang ementer, Lokalmat, Gründer - og v ekstservice og Profilering. Blant annet
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hadde LRV 68 første gangs gründersamtaler i 2017, hvorav ni fra Øyer.

3 Følge opp kommunedelplan landbruk, med foku s på
temaene rekruttering, synlighet, økt produksjon og
sysselsetting .

Informasjonsarbeid til brukerne vedrørende muligheter og tilskuddsordninger.
Kontoret har stimulert brukere til å søke produksjonsfremmende tiltak, IBU - midler
for investering i landbru ket. Vegetasjonsanalysen i Øyerfjellet ble ferdigstilt. Det er
lagt ut informasjon fra prosjektet «Bedre forproduksjon på høgereliggende
engarealer» som ble gjennomført 2015/2016 og det drives generelt
informasjonsarbeid om mulighetene i landbruket.

4 Bidra til å etablere lønnsom lokal matproduksjon i Øyer. Det har vært gjennomført rekrutteringsmøter der potensielle produsenter får
inspirasjon. Mat fra Øyerfjellet øker stadig aktiviteten, Suppelure etablerte seg i
2017 og det er flere initiativ på gang lokalt og regionalt som er lovende i forhold til
økt lokalmatproduksjon. F oredlingen er flaskehalsen så langt. Generelt har
landbrukskontorets rolle i samarbeidet med LRV vært å bidra til at produsentene
blir kjent med tilskudds ordningene til Innovasjon N orge, veilede interesserte
brukere om mulighetene og bidra til å skape et nettverk i produsentmiljøet.

5 Delta aktivt for å utvikle samhandling mellom landbruk
og turisme.

Reiselivet er generelt dårlige til å bruke lokale råvarer, og viljen til å bli bedre er
liten. Det beste unntaket er i Øyer, Nermo Hotell. Det er viktig å øke markedet for
lokalmat og styrke konkurranseevnen for reiselivet, men d et er tungt og det må
arbe ides langsiktig med å snu dette. Det registreres at Visit Lillehammer AS nå
ønsker sterkere fokus på denne problemstillingen .

6 Legge til rette for utvikling av varme senger i Hafjell og
fortsatt utvikling av hytteområder i Hafjell og
Musdalsetra.

I 201 6 jobbet et saksutvalg med problem atikken rundt varme og kalde senger.
Konklusjonene fra saksutvalget blir en viktig del av kommune del planarbeidet for
Øyer sør, sammen med planlegging av nye områder for fritidsboliger/hytter.
Gjennom revideringen av kommu neplanens arealdel er det lagt inn ny områder for
hyttebygging ved Musdalsætra.

7 Utvikle digital infrastruktur. Bredbåndsdekningen i kommunen er svært variabel. I 2017 hadde 51 prosent av
husstandene i Øyer kabelført bredbånd eller tilbud om bredbånd. Samtidig framgår
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det av Nkoms dekningsrapport fra 2017 at den teoretiske internettdekningen i
regionens tre kommuner er 100 % regnet som tilgang på 4 Mbit/s eller bedre. Dette
fordi samtlige husstander har eller kan få tilgang til internett over gammel
telefonkobber.

Det ble i 2017 sendt søknad til Nkom om finansiering som ikke ble innvilget, dette
arbeidet vil styrkes i 2018.
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SAM FERD SEL OG I N FRAS TRU KTU R

Vegbygging og vegvedlikehold er viktige bidrag til grunnleggende infrastruktur for lokalsamfunnet. I økonomiplanen ligger det begrensede midler til
vegvedlikehold, dette krever hard prioritering av bruk en av midlene.

P RI ORI TERTE TI LTAK O G AKTI VI TE TER

Tiltak/aktivitet Status Kommentar

1 Gang - og sykkelveg mellom Øyer og Lillehammer. In gen spesielle aktiviteter i 2017 .

2 Arbeide for å bedre busstilbudet fra Lillehammer skyss -
s tasjon til Øyer og Tretten, med flere avganger og flere
stoppesteder.

Ingen spesielle aktiviteter i 2017 .

3 Arbeide for å etablere skysstasjon i Øyer. In gen spesielle aktiviteter i 2017 . Planlagt areal er omdisponert til næringsareal.

4 Utarbeide hovedplan for vann og avløp. Det er startet arbeid med hovedplan for vann og avløp. Hovedplan må utarbeides
parallelt med revidert kommunedelplan for Øyer Sør, slik at forhold i denne blir
ivaretatt.

5 Trafikksikker kommune med fokus på trygge skoleveger. Ingen spesielle aktiviteter i 2017 . Kommunedelplan trafikksikkerhet er forutsatt
revidert i 2018.
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SAM FU N N SSI KKERH E T OG BERE DSKAP

Øyer kommune har et helhetlig planverk i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsplan vedtatt i september 2017. Helhetlig ROS - analyse var
imidlertid forutsatt revidert i 2014, dette er ikke foretatt. Arbeidet er startet opp i desember 2017, med forventet ferdigstilling i løpet av 2018 .

P RI ORI TERTE TI LTAK O G AKTI VI TE TER

Tiltak/aktivitet Status Kommentar

1 Sikre v elfungerende beredskap. Beredskapsplanen ble rullert i 2017 , vedtak i KST - møte 28.9.17 (sak 53/17) .

Øyer kommune deltok i beredskapsøvelse på Lillehammer i august 2017, hvor
evakueringsteam og kriseteam fra Øyer var aktiv del av øvelsen. Kriseledelse med
info rmasjons ansvarlige deltok som observatører og i såkalt « spillstab » .

2 Revisjon av ROS - analyse og aktuelle handlingsplaner . Fylkesmannen i Oppland registrerte ved tilsyn i n ovember 2017, avvik ved helhetlig
ROS. Arbeidet med helhetlig ROS startet i desember 2017, i samarbeid med
Lillehammer og Gausdal. Forventet ferdigstilling i løpet av 2018.

3 Gjennomføring av flomsikringstiltak. Øyer kommune ble rammet av flom også i 2017. Ulike tiltak er gjennomført av
og/eller i samråd med grunneiere, NVE og Fylkesmannen i Oppland. Tiltak er
gjennomført eller planlagt gjennomført i Nordre Bryhnsåa, Kramprud åa, Hovsåa,
Høvrebekken og Mosåa.
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RESU LTATMÅL 201 7

Resultatmål er e n sammenstilling av hvor hovedfokuset i organisasjonen skal være. Resultatmål 2017 har dannet grunnlag for sektorenes målkart, som det
er rapportert på gjennom året.

P å bakgrunn av de langsiktige målene i kommune planens samfunnsdel , ble d et utpekt tre om råder som skulle ha spesielt fokus i 201 7 , disse er innovasjon,
tidlig innsats og møteplasser. O mrådene er brutt ned til konkrete målformuleringer i den enkelte sektors målkart , for disse vises det til sektorrapporter 2017
for rapportering på måloppnåelse . Det ble i tillegg vedtatt at det skulle gjennomføres minst to innovasjonstiltak og minst et av hver innenfor de øvrige
områdene, som skulle gjennomføres på tvers av sektorene. Rapporteringen for på - tvers - tiltakene framkommer under tabellen.

Innenfor fo kusområde økonomi har det vært tre resultatmål for 201 7 , disse omtales ytterligere i rådmannens årsberetning.

For kommunen som organisasjon ble det valgt to indikatorer; sykefravær og resultater fra LedMed - under søkelse n. Sykefraværet i kommunen hadde en jevn
nedgang fra 2007 . I 2015 og 2016 var sykefraværet på hhv 6,37 og 5,88 %, en nedgang fra 7,62 % i 2014. Sykefraværet økte litt igjen i 2017 og endte på 6,63
%. Målet om å ha et sykefravær på under 5 % ble ikke nådd. Det laveste sykefraværet hadde sektor kultur og fritid med ca 4 %. LedMed - undersøkelsen ble
ikke gjennomført i 2017.

Videre er det utpekt resultatmål innenfor fokusområdene omdømme, samfunnsutvikling og lokaldemokrati.

Resultatmål og måloppnåelse framgår a v målkartet under , det vis es for øvrig til sektorrapportene for 201 7 .
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Fokusområde Resultatmål Måloppnåelse
3 felles mål for 201 7

1. Innovasjon Det vises til sektorrapportene for beskrivelse av aktiviteter. To på -
tvers - tiltak er kommentert under tabellen.

2. Tidlig innsats Det vises til sektorrapportene for beskrivelse av aktiviteter. To på -
tvers - tiltak er kommentert under tabellen.

3. Møteplasser Det vises til sektorrapportene for beskrivelse av aktiviteter. Et på -
tvers - tiltak er kommentert under tabellen.

Økonomi
Budsjett Ingen avvik fra budsjett på sektornivå Målet er ikke nådd . Totalt har sektorene overskridelser på 4,5 mill kr.

Dersom en ser bort fra overført fra 2016, hadde sektorene samlet en
besparelse på 0,5 mill kr. For sektorene varierer avvikene fra negativt
avvik 3,1 % av justert budsjett for sektor familie og ink ludering til
positivt avvik 3,4 % for kultur og fritid . Sek tor oppvekst og plan og
utvikling har negative avvik på hhv 0,3 og 0,03 %. Både prognosering
og endelig resultat er kraftig forbedret fra regnskap 2016.

Handlingsregel # 1 Netto driftsresultat: Planlagt bruk av netto
avsetning på 4,8 mill kr for å gjennomføre
retaksering av eiendomsskattegrunnlaget

Netto driftsresultat er 13 mill kr, dette utgjør 2,8 % av sum driftsinn -
tekter , og er langt bedre enn resultatmålet for 2017 . Korrigert for
premieavvik er netto driftsresultat på 2,0 %.

Handlingsregel # 2 Netto lånegjeld i % av brutto
driftsinntekter <70 - 75 %

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter var 113,6 i 2017, red usert
fra 121,9 i 2016 og 125,2 i 2015 . Ø yer er på et langt høyere nivå enn
anbefalt, men trenden er svakt positiv sammenlignet med året før.

Organisasjon
Sykefravær < 5 % totalt i Øyer kommune Gjennoms nittlig totalt sykefravær i 2017 : 6,6 % dvs resultatmålet ble

ikke nådd.
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LedMed - undersøkelsen Høyere totalindeks enn 201 6 2017: Ikke gjennomført i påvente av vurdering av annen type
undersøkelse
201 6 : 7 3
201 5 : 72

Omdømme
Innbyggerundersøkelsen Høyere snitt enn 201 6 ; 4, 2

(Skala 1 - 6)
2017: 4,4 (gjennomsnitt Norge: 4,3) dvs resultatmålet ble nådd
201 6 : 4, 2 (skala 1 - 6)

Kommunebarometeret Nr. 50 2017: 109 , 28 plasser forbedring , men fortsatt langt fra resultatmålet
2016 : 137

Samfunnsutvikling
Befolkningsvekst 1 % vekst i folketallet Folketall per 3 1. desember :

2017: 5130
2016 : 50 82
Dette utgjør en økning på 0,9 % dvs noe svakere vekst enn
resultatmålet

Nyetableringer De 10 første boenhetene er tatt i bruk i
Trodal

Trodal boligområde trinn 1, med plass for 75 boenheter, er
byggeklart. Det er solgt tomter til 16 boenheter. Fire boenheter er tatt
i bruk.

15 nye arbeidsplasser etablert i Øyer
kommune (sum offentlige og private)

Sysselsatte personer som arbeider i Øyer kommune (2016 - tall i
parentes):
Sum offentlig forvaltning: 529 (528 )
Sum privat se ktor og offentlige foretak: 1252 (1243).
S amlet økning 10 dvs målet om 15 ble ikke nådd .

Nedenfor sysselsatte personer som bor i Øyer kommune. Disse tallene
oppgis fordi Øyer er del av et felles bo - og arbeidsmarked:
Sum offentlig forvaltning: 804 (835)
Sum privat se ktor og offentlige foretak: 1827 (1 751 ).
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OM RÅDER M ED SPE SI E LT FOKU S I 2017 – PÅ TVERS AV SEKTOREN E

I N N OVASJON – TO PÅ TVERS TI LTAK

Tiltak 1 – Innovasjon, IT for eldre
Det har vært samarbeid mellom Øyer Ungdomsskole v/valgfaget «Innsats for andre», Øyer / Tretten frivilighetssentral og sektor Kultur og Fritid.
Samarbeidskonstellasjonen arrangerte en samling på Øyer ungdomsklubb der ungdommene tilbød opplæring på mobil og nettbrett. Det var dessverre lite
oppmøte av eldre, men de som kom fikk god hjelp. Det har ikke blitt gjennomfør t flere samlinger, men prosjektet kan tas opp igjen senere .

Samlet økning 45 (netto) .

L okal matprodu ksjon etablert i Øyer Mat fra Øyerfjellet , et samarbeid mellom flere gårder i Øyer som tilbyr
blant annet kjøtt produkter , bringebær , honning og hjemmebakt brød
øker stadig aktiviteten. Suppelure etablerte seg i 2017. Det er flere
aktiviteter på gang lokalt og regionalt som er lovende i forhold til økt
lokalmatproduksjon.

Lokaldemokrati
Antall web - overføringer fra
kommunestyre møter i 2017 uten tekniske
problemer ( bilde og lyd ).
Antall seere per sending.

Lydkvaliteten er bedret gjennom justeringer på eksisterende utstyr,
men kvaliteten på utstyret gjør at det ikke blir optimalt. Det har vært
utfordringer med å få sendingene publisert umid delbart etter sending.
Dagens tekniske løsning er sårbar og den er arbeidsintensiv. Seertall et
l igger normalt på drøyt 100 , dette er en reduksjon fra tidligere år.
Kommunestyremøtet i desember var et unntak med nesten 600 , dette
viser at med saker som engasjerer på sakslista benytter innbyggerne
seg av tilbudet .
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Tiltak 2 – Innovasjon, nye hjemmesider
Nye hjemmesider er utarbeidet og det er jobbet tett med enhetene for å sikre riktig og godt innhold. De nye hjemmesidene er et viktig grunnlag for videre
satsing på dialog med innbyggerne, det skal blant annet i 2018 åpnes opp for chat.

TI DLI G I N N SATS – TO PÅ TVE RS TI LTAK

Tiltak 1 - «Alle skal med» – tidlig innsats for barn og unge i Øyer »
Øyer kommune deltar i Program for Folkehelsearbeid i kommunene 2017 – 2027 : « En satsing for å fremme barn og unges p sykiske helse - og livskvalitet» .
Målsetting en for programmet er b edre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Programmet skal bidra ti l økt kapasitet og kompetanse til å drive et
systematisk og langsiktig folkehelsearbeid som fremmer barn og unges helse og livskvalitet , d ette inkluderer også rusforebyggende arbeid. Det planlegges et
5 - årig løp.

Det er etablert en styringsgruppe med del takelse fra sektorene Oppvekst, F amilie - og inkludering og kultur og fritid . Det gis veiledning fra Østlandsforskning
og Høgskolen Innlandet (HINN).

Øyer kommunes tiltak er: «Alle skal med»– tidlig innsats for barn og unge i Øyer». Tiltaket bygger på plangrunnlag i kommunenogmetodikk,
kompetanse og erfaringer kommunenallerede har. T iltaket er vurdert både som et tidlig innsatsog et innovasjonstiltak. H ypotese n er at tilrettelegging
av universelle tiltak bidra r til å få alle med (både barn og foreldre). Å gi barn og unge opplevelse av mestring og tilhørighet, økt sosial kom petanse og bedre
psykisk helse og livskvalitet vil bidra til å bedre grunnlag et for læring .

Mål for tiltaket:
Økt antall barn og unge deltar i aktiviteter so m bidrar til mestring, trygghet og trivsel
P røve ut tiltak innenfor en forlenget skoledag , d ette kan være fritids - og kulturtilbud, leksehjelp, musikk, bevegelse/fysisk akivitet , måltider,
ungdomshelsetjeneste, samtalegrupper.

Tiltaket er startet opp med utvidet skoledag to dager i uka ved Øyer ungdomsskole (ØUS) for ØUS og Solvang. Aurvoll deltar på en av de to dagene og har
en dag på egen skole . Tiltaket er i oppstart fasen og vil bli løpende evaluert og vider e utviklet.
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Tiltak 2 – SLT koordinator
Det er e tablert koordineringsgruppe med bred deltakelse fra ulike sektorer. Et tiltak som er gjennomført er ut arbeid ing av handlingsp l an mot
hatkriminalitet og voldelig ekstremisme .

MØTE P LASSER – ET PÅ TVE RS TI LTAK

«Byrom ute»: Det ble avholdt to møter i 2017 der ulike tiltak ble drøftet på tvers av sektorene der blant annet sektor O ppvekst, H else og omsorg og P lan og
utvikling var representert. Et av tiltakene som ble drøftet var å s tarte opp igjen arbeidet med Opp vekst13. På grunn av skifte i stillinger og sykefravær har
ikke d ette blitt fulgt opp.
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