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INNLEDNING 

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 fireårsperiode. For å bedre sammenhengen mellom samfunnsdelen og det øvrige plan- og 

styringssystemet ble økonomi- og handlingsplanen fra 2015 bygd opp etter struktur fra kommuneplanen. Rådmannens årsrapportering for 2015 besto av 

statusrapport på handlingsplanen, sammen med årsregnskap og rådmannens årsberetning. I tillegg ble det utarbeidet virksomhetsrapporter fra hver enkelt 

virksomhet. Denne rapporteringsstrukturen videreføres i 2016. Fra 2016 ble 3-nivåstruktur og sektorer innført i Øyer kommune, og det er i år utarbeidet 

sektorplaner.  

 

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 sine kommentarer en vurdering omkring framdrift og videre arbeid og oppfølging. Dette danner utgangspunkt for 

rullering av handlingsplanen for neste fireårsperiode, som skal vedtas høsten 2017. 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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STATUS HANDLINGSPLAN 2016-2019 

BYGD- OG TETTSTEDSUTVIKLING 

Det er stor aktivitet i kommunen og det arbeides for tiden med tilrettelegging for flere boligområder og områder for fritidsboliger, samt næringsområder for 

handel og turisme og industri. Kommuneplanens arealdel er under revisjon, og det gjennomføres deretter revisjon av kommunedelplan for Øyer sør.  

STATUS PRIORITERTE TILTAK OG AKTIVITETER 

 Tiltak/aktivitet Status Kommentar  

1 Kommuneplanens arealdel sluttføres i 2016.  
Det ligger an til ferdigstillelse av planen med politisk behandling i 2017. For 
nærmere detaljer se kap. Kulturarv, ressursforvaltning og miljø, pkt.1  

2 Revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør gjennomføres i 
løpet av planperioden. 

 Fremdriften er utsatt på grunn av mangel på personell, samt tilpassing av 
økonomisk ramme i sektor plan og utvikling. For nærmere detaljer se kap. 
Kulturarv, ressursforvaltning og miljø, pkt.2. 

3 Revisjon av Kulturplan for Øyer kommune.  Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016–2025 vedtatt i KST-sak 127/16 den 
15.12.16 http://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-
2025.405000.no.html  

4 Trodal boligområde etableres med 200 boenheter. 
Opparbeidelse av infrastruktur er under oppstart, og 
de første innflyttingene forventes i 2016.  

 Trodal boligområde, trinn 1, er byggeklart med infrastruktur ferdig. Det er solgt fire 
boenheter. 

5 Retaksering av eiendomsskattegrunnlaget 
gjennomføres. 

 Retaksering er vedtatt gjennomført i 2017, med økonomisk virkning fra 2018. 

6 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 Øyer Ekko, belysning til jul og mindre pynting av 
arealer i Øyer sør (ved Coop Mega), men det har ikke vært videreutvikling av 
tiltakene i 2016 som forutsatt.  

http://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.405000.no.html
http://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.405000.no.html
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7 Større sommer- og vinterarrangement til Hafjell/ 
Hunderfossen. 

 X Games 2017, startet planlegging i løpet av 2016. 

8 Tettstedsutvikling Tretten – Kunst som stedsutvikling.  
Del 2 av Vegskille – Møteplassen på Aurvoll skole – skal stå ferdig til sommeren 
2017. Oppstart planlegging av del 3 i løpet av sommeren/høsten 2017. 

9 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, videreutvikling av nye 
samarbeidsformer med andre virksomheter er et pågående arbeid. 

10 Styrke aktivitetssamarbeidet med frivillig sektor.   Samarbeid med Frivilligsentralen er iverksatt på Øyer bibliotek, avd. Tretten. 
Arbeid med å styrke aktivitetssamarbeidet med frivillig sektor på flere områder vil 
ha fokus i 2017. 

11 Vertskommune for Ungdoms-OL 2016.  YOG Lillehammer2016 gjennomført med stil. 

12 Regionalt samarbeid om ungdomsarrangement (UFO).  UFO videreført i 2016, med store sjanser for videreføring. 

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

 Biblioteket brukes stadig mer til arrangement og aktiviteter for alle kommunens 
innbyggere, både på Tretten og i Øyer. Ungdomsklubbens lokaler benyttes 
terapeutisk for grupper under enhet Rus og psykisk helse. 
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OPPVEKST, HELSE OG LIVSKVALITET 

Fokusområdet Oppvekst, helse og livskvalitet er det området hvor kommunen som tjenesteprodusent har sin absolutt største andel av virksomheten. Det 

kommunale ansvar 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.  

STATUS PRIORITERTE TILTAK OG AKTIVITETER 

 Tiltak/aktivitet Status Kommentar  

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

 Antall plasser tas som planlagt ned med virking 1. aug. 2017. Dette gjør at våren 
2017 er krevende økonomisk for barnehagen. De har et 2017 budsjett for reduserte 
plasser, men den reelle nedgangen på antall plasser kommer ikke før 1. aug. 2017. 

2 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. Vi er ikke i mål med å snu dette og 
velger derfor å merke dette med gult. På nasjonale prøver på 5. trinn har vi spesielt 
en utfordring i engelskfaget. Vi er ikke fornøyd.  I lesing og regning er vi «gjennom-
snittlige», men vi har foreløpige ikke den positive utviklingen som er målet.  

3 Etablering av tolærersystemet i basisfagene, 
kontinuerlig evaluering og tilpasning. 

 Systemet er etablert men det er under press og vi ser at vi i 2017 får utfordringer 
med å gjennomføre i tråd med det vi sagt vi skal gjøre.  Sitasjonen følges opp og det 
vil rapporteres om avvik av betydning. 

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

 SFO i Øyer er en god plass og være. Det er etablert et samarbeid mellom SFO 
lederne som er ment som et treffpunkt der man utveksler erfaringer og kunnskap 
som igjen skal bidra til å utjevne forskjeller mellom sognene. Hente det beste fra 
hverandre. Det er også bedre markedsføring av tjenesten på sosiale medier.  

5 Tettere samarbeid mellom skole, barnehage og lokale 
andre lokalsamfunnsaktører. 

 Skoler og barnehager har mye samarbeid med lokale aktører når det er naturlig. I 
2016 har det bl.a. vært samarbeid med lokale kunstnere, lokalt næringsliv f.eks. 
Hafjell, lokale bønder, Saniteten, Tine, osv.  
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6 Videreføre arbeidet med Oppvekst13.  Dette arbeidet har ikke blitt videreført. I denne saken har man foreløpig ikke klart å 
skape tilstrekkelig lokalt engasjement. Vi må i 2017 tydeliggjøre mål for dette 
arbeidet. Dette må forankres tydeligere hos enhetsledere i de involverte enhetene 
på Tretten slik at vi i større grad sikrer fremdrift også lokalt. I tillegg må sektorleder 
sette dette høyere på prioriteringslisten. 

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

8 Gjennomgang av arbeidet med fremmedspråklige 
barn. 

 Dette er gjennomført, men et arbeid som man på ingen måte kan si seg ferdig med. 
Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra PPT, alle skoler og Vidar-
heim barnehage. Det er satt opp en plan med aktuelle temaer som man jobber med 
for bedre felles praksis på dette feltet. 

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

 Det er svært gode overgangsordninger i alle ledd i Øyer kommune.  

10 Reetablere Åpen skole.   Et meget godt tiltak som det dessverre ikke er funnet midler til å prioritere i 2016. 
Tiltaket vurderes på nytt når skolesektoren har tilpasset aktivitetsnivået til vedtatt 
budsjettramme. 

11 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 2017. Det var i 2016 ikke mulig å få 
prioritert ICDP grupper for alle foreldre med spebarn/småbarn. Det arbeides for å 
få dette inn som et tilbud igjen etter hvert. 

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

 Opplæring i familieråd er blitt gjennomført for ansatte i flere tjenester. Noen har 
prøvd det ut, men det er en prosess som tar tid å få det inn som en helt naturlig del 
av driften (derfor gult). Det gjennomføres ny opplæring i familieråd i 2017 for nye 
medarbeidere eller andre som ønsker «oppfrisking». 



 

 

7 Øyer kommune        Årsrapport 2016 

Familieråd som tiltak er lagt inn i nye «kriterier for tildeling av tjenester». 

13 Videreføring av ungdomsprosjekt der ungdom som 
ikke er i arbeid eller utdanning gis mulighet til mestr-
ing og vekst gjennom deltakelse i aktivitet og arbeids-
trening kombinert med bistand i hjem og fritid. 

 Prosjektet ble videreført i 2016 med statlige midler.  Prosjektrapport for 2016 er av-
levert til fylkesmannen/Helsedirektoratet. Målgruppa har vært unge hovedsakelig 
mellom 16 – 30 år (noen få over 30 har deltatt).  Antall personer i tiltaket pr. 31.12. 
var 20. Det er søkt om nye midler for 2017. Helsedirektoratet opplyser at det vil bli 
en årlig nedtrapping av tilskuddet samtidig som det forutsettes at midler som 
kommunen mottar gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet gradvis innarbeides i 
økonomiplanen, slik at stillinger finansiert av tilskudd kan bli varige. 

14 Gjennomføre en ny Ungdata-undersøkelse.   Ungdataundersøkelsen ble gjennomført på alle trinn ved Øyer ungdomsskole. 
Resultatene (slik ungdommene rapporterer om sin situasjon) viste  en  bedring 
siden 2013. Det er en liten gruppe ungdom som opplever at familien har dårlig råd, 
at de har få nære venner og deltar lite i aktiviteter. Flere risikofaktorer som virker 
sammen, gir økt risiko for problemutvikling. Resultatene fra undersøkelsen er fulgt 
opp bl.a.i ulike tverrfaglige samarbeidsfora med fokus på aktuelle tiltak. 

15 Opprette SLT-koordinator (samordning av lokale 
kriminalitetsforebyggende tiltak) etter prosjekt-
periode med rusveileder. 

 SLT-koordinator er implementert i drift etter prosjektperiode. Politirådet er styr-
ingsgruppe og det er etablert en koordineringsgruppe for arbeidet (samme gruppe 
som følger opp handlingsplanen til rusmiddelpolitisk plan). SLT-koordinator sam-
arbeider med SLT-koordinatorene i Lillehammer og Gausdal om felles utfordringer. 
Tiltak for å redusere risiko for utenforskap er sentralt.    

16 Økt satsting på Frivillighetssentralen (forutsatt positiv 
politisk behandling av evalueringsrapport). 

 Frisklivsentralen er et 3-1 samarbeid med Gausdal som vertskommune. Antall hen-
visninger fra Øyer har økt betraktelig og utgjør nesten 20 % av sentralen (folketall 
nøkkel er 15 %). Øyer er flinkeste i klasse med henvisninger fra flere ledd.  

 

17 Fritidstilbud til alle barn i kommunen, blant annet 
gjennom friplassordningen i Kulturskolen. 

  Mange tilbud er tilgjengelig, men det kreves større innsats for å sikre faktiske/ 
reelle muligheter for deltakelse. Det er nedsatt en samarbeids/koordineringsgruppe 
med representanter fra kultur og Familie- og inkl. for å sikre gjennomføring 
/resultater. Etablering av en utstyrsbank i samarbeid med Frivillighetssentralen 
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inngår i dette. 

18 Utbygging av Øyer Helsehus, med ferdigstillelse i 2016 
og gradvis innfasing i drift. 

 Øyer Helsehus, med nytt dagsenter Demens og Dagaktivitetssenter ble ferdigstilt i 
2016. Åpning av Øyer Helsehus var 5. september 2016.  

19 Etablering av demensfløy på Bakketun bosenter, for å 
ha på plass alle trinn i demenstrappa. 

 Det er ikke vedtatt investeringsmidler til dette, derfor ingen aktivitet. 

20 Utviklingsarbeid for å ta i bruk velferdsteknologi innen 
helse- og omsorgssektoren. 

 Sektoren har ferdigstilt veikart for bruk av Velferdsteknologi. Det avventes nå først 
en evalueringsrapport fra Helsedirektoratet før saken framlegges kommunestyret i 
løpet av 2017.  

Konkrete tiltak som er tatt i bruk i ØHH: 
- WIFI nettet i hele ØHH inkl gjestnett, og separat velferdsteknologi tilgang 
- E-baderom, ØHH er visningsinstitutt 
- Elektroniske heiser 
- Mobilt institusjonsalarmsystem med toveis-kommunikasjon  
- Digital tilsyn i form av e-pasientmatter som er koblet mot mobilt alarm-

system, bevegelsessensorer i pasientrom, pasientrettet tilgangsstyring av 
dører. E-rom løsning testes ut (nettbrettskjerm pr rom med tilgang til 
journalsystem) og lyd/bilde-tiltak pr rom (TV-skjerm med mulighet til Skype, 
intern-TV, streaming, TV-sending fra f.eks. kirke.  (testfase)). 

 
Hjemmetjeneste 

- Oppskalert bruk av Elektroniske multidosedispensere 
- Utskiftning av analoge trygghetsalarmer til digitale trygghetsalarmer med 

direkte oppkobling til helsefaglig alarmmottak 
- Alle med ny trygghetsalarm fikk e-røykvarsel alarm med direkte oppkobling 

brannvesen og helsefaglig alarmmottak 
- Testing av mobile utealarmer (GPS styrt) 

Leverandøren av digitale alarmene i ØHH har spurt kommunen om deltakelse i et 
prosjekt om Robotics i helsesektor finansiert av EU. Saken er under behandling. 
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Øyer kommune er bedt av styret i Helseregionen (6 kommuner) i oktober 2016 om 
å ta på seg ansvaret som vertskommune for fagnettverket Velferdsteknologi. Saken 
skal framlegges kommunestyret ifm revidering av vertskommunale avtale. 

21 Flere faglige utviklingsinitiativ innen helse- og 
omsorgssektoren.  

 Musikkprosjekt er avsluttet og gått over til vanlig drift. Prosjekt Hverdagsrehabili-
tering er godt i gang og skal over i drift i 2017. 

Prosjekt Oppsøkende virksomhet ble avsluttet pr desember 2016, og det er ikke 
budsjettmidler til å videreføre i ordinær drift. 
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KULTURARV, RESSURSFORVALTNING OG MILJØ 

Kommunens målsettinger innenfor dette fokusområdet vil i stor grad bli diskutert og fulgt opp gjennom revidering av kommuneplanens arealdel, og seinere 

ved revisjon av kommunedelplan for Øyer Sør.  

PRIORITERTE TILTAK OG AKTIVITETER 

 Tiltak/aktivitet Status Kommentar  

1 Kommuneplanens arealdel.  Kommuneplanens arealdel har vært ute på 2.gangs offentlig ettersyn og forventes 
sluttbehandlet i 2017. 

2 Kommunedelplan Øyer Sør.  Det er et mål at Kommunedelplan Øyer Sør skal legges fram til 1.gangs offentlig 
ettersyn i løpet av 2017. Med bakgrunn i sektorens budsjettramme er kommunal 
plankapasitet redusert. Framdriften av kommunedelplan Øyer Sør avhenger derfor 
av framdriften på kommuneplanens arealdel og andre kommunale planfaglige 
oppgaver. 

3 Redusere energiforbruket i kommunale bygg.  Forbruk av innkjøpt energi i 2016 var 142,4 kWt/m2, mot 154,2 kWt/m2 i 2015. 
Gjennomsnittstemperaturen i 2016 var -3,4 °C, mens den var -2,9 °C i 2015. Øyer 
Helsehus er tatt i bruk i 2016. Bygget får over 80 % av energibehovet fra fornybar 
energi, basert på 13 jordbrønner og solfangere på taket.  

4 Prosjekt Turstier i Øyer kommune.  Prosjektet ferdigstilt i 2016, nå legges plan for vedlikehold og skjøtsel av stiene. 

5 Stimulere til bruk av tre.  Samarbeidsprosjekter med Landbrukskontoret med fokus på bruk av tre i 
bygninger.  

6 Rehabilitering av Pilegrimsleden.  2 broer og klopp ordnet i 2016. Ny gapahuk på Ensby, samt ny infotavle. Plan for 
2017 om oppfrisking av merkingen av hele leden.  
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VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 

Utviklingspotensialet for verdiskaping og næringsutvikling både i kommunen og i Lillehammerregionen er godt, med høy byggeaktivitet, attraktive boområd-

er, vekst i turistdestinasjonen, solid næringsmiddelindustri og store områder med attraktiv beliggenhet til god infrastruktur.  

PRIORITERTE TILTAK OG AKTIVITETER 

 Tiltak/aktivitet Status Kommentar  

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

 Øyer Næringsråd som har vært lite aktivt de siste årene, er reaktivert i løpet av året. 
Det er gjennomført medlems- og styremøter. Ordfører og rådmann deltar på 
møtene når de har anledning.  

Det er igangsatt internbuss mellom hotellene og alpinanlegget, dette er en 3-årig 
avtale.   

2 Iverksette ny regional næringsplan. Finansiering av 
Øyers stilling ved den regionale næringsutviklings-
enheten legges inn fra 2016. 

 Stillingen er finansiert f.o.m. 2016, og ble besatt 01.08.16. 

Næringsplanen ble revidert høsten 2016 og ble vedtatt i kommunestyret 27.10.16. 
Lillehammer Region Vekst har utarbeidet en handlingsplan med målsettinger som 
iverksettes i 2017. Oppfølgingen er forankret i Regionrådet.  

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

 Prosjekt med fokus på økt grovforproduksjon i fjellet er gjennomført i 2016 i 
samarbeid med Norsk landbruksrådgiving.  

4 Bidra til å etablere lønnsom lokal matproduksjon i Øyer.  Det er etablert et nettverk med etablerte og potensielle mataktører i hele regionen. 
Mat fra Øyerfjellet utvikler seg, det samme gjør Det Norske Vaffelstekeriet. Det er 
fokus på mobilisering av nye aktører, da det er for få som driver med håndverksmat 
og videreforedling. Det jobbes også med å få på plass videreforedlingsanlegg og 
utsalg for denne type produkter. Markedet etterspør disse produktene som ikke 
finnes i tilstrekkelig grad i dag. 
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5 Delta aktivt for å utvikle samhandling mellom landbruk 
og turisme. 

 Det er tett dialog med landbrukskontoret i forbindelse med mobiliseringen innen 
mat. Det jobbes mot hotell- og restaurantbransjen for å øke bruken av lokale rå-
varer, utfordringen nå er for få produkter og liten tilgjengelighet. Det jobbes også 
med å tilby lokal mat under arrangementer. 

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

 Det har i løpet av 2016 vært jobbet med i et saksutvalg med denne problemstill-
ingen. Konklusjonene fra saksutvalget blir en viktig del av kommuneplanarbeidet 
framover. 
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SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR 

Vegbygging og vegvedlikehold er viktige bidrag til grunnleggende infrastruktur for lokalsamfunnet. I økonomiplanperioden ligger det begrensede midler til 

vegvedlikehold, dette krever prioritering i bruk av midlene. 

PRIORITERTE TILTAK OG AKTIVITETER 

  

 Tiltak/aktivitet Status Kommentar  

1 Vegvedlikehold holdes så lavt som mulig i planperioden.  Vegvedlikeholdet er utført iht gjeldene retningslinjer, men skiftende vær- og føre-
forhold gjør tjenesten utfordrende i forhold til gjeldene budsjettrammer. Antall 
gatelys som krever vedlikehold og energi har økt de siste årene uten økning i 
rammer, tilsvarende gjelder også for antall meter kommunal veg som skal vedlike-
holdes.  

2 Gang- og sykkelveg mellom Øyer og Lillehammer.  Ingen spesielle aktiviteter i 2016.  

3 Kommunedelplan E6 Vingrom – Ensby.  Øyer kommune har deltatt i møter knyttet til dette. 

4 Arbeide for å bedre busstilbudet fra Lillehammer skyss-
stasjon til Øyer og Tretten, med flere avganger og flere 
stoppesteder. 

 Ingen spesielle aktiviteter i 2016.  

5 Arbeide for å etablere skysstasjon i Øyer.  Ingen spesielle aktiviteter i 2016. 

6 Utarbeidelse av hovedplan for vann og avløp.  Det er ikke startet arbeid med hovedplan for vann og avløp. Arbeidet vil bli 
gjenopptatt våren/sommeren 2017. Hovedplan må utarbeides parallelt med 
revidert kommunedelplan for Øyer Sør, slik at forhold i denne blir ivaretatt. 
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SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP  

Øyer kommune har et helhetlig planverk i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap. Helhetlig ROS-analyse var imidlertid forutsatt revidert i 2014, dette er 

ikke foretatt, men planlegges innenfor kommende 4-års periode. 

 

PRIORITERTE TILTAK OG AKTIVITETER 

 

 

 Tiltak/aktivitet Status Kommentar  

1 Velfungerende beredskap.  Pr utgangen av 2016 er ikke planverket oppdatert. Beredskapsplanen og andre 
deler av planverket rulleres våren 2017. Det har ikke vært gjennomført beredskaps-
øvelser i 2016. 

2 Revisjon av ROS-analyse og aktuelle handlingsplaner.  Pr utgangen av 2016 er ikke planverket oppdatert, skal etter vedtatt planstrategi 
revideres 2017. 

3 Gjennomføring av flomsikringstiltak.  NVE gjennomførte reklamasjonsarbeid på eget utført arbeid i Kramprudåa på 
sommeren 2016. 
 
Øyer kommune gjennomførte rensk av energidreper/sandfangdam i bekken på 
Tingberg boligfelt og ved Hov i Midtbygda. 
 
Kommunen har også utført restarbeider etter flommen i 2014. Kostnadene til de 
kommunale tiltakene er finansiert under ansvar Eiendom og anlegg uten 
budsjettrammer. 
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RESULTATMÅL 2016 

Resultatmål ble etablert fra 2015, som en sammenstilling av hvor hovedfokuset i organisasjonen har vært. Oppbyggingen er noe endret fra tidligere års 

målkart, ved at det er færre resultatmål. Bakgrunnen for dette var et ønske om å tydeliggjøre fokus, både for kommunen som helhet og i den enkelte sektor. 

Resultatmål 2016 har dannet grunnlag for sektorenes målkart, som det er rapportert på gjennom året.  

Det ble utpekt tre felles fokusområder for Øyer i 2016, på bakgrunn av de langsiktige målene i kommuneplanens samfunnsdel. Fokusområdene er brutt ned 

til konkrete målformuleringer i den enkelte sektors målkart, og det vises til sektorrapporter 2016 for rapportering på måloppnåelse.  

Innenfor fokusområde økonomi har det vært tre resultatmål for 2016, disse omtales ytterligere i rådmannens årsberetning. 

For kommunen som organisasjon ble det valgt to indikatorer; sykefravær og resultater fra LedMed-undersøkelsen.Sykefraværet i kommunen har totalt sett 

hatt en positiv utvikling over flere år, og dette fortsatte i 2016. Målet om å ha et sykefravær på under 5 % ble ikke nådd, men sykefraværet i 2016 er det 

laveste i perioden vi har sammenlignbare tall fra. Fra vel 7,6 % i 2013 og 2014 gikk fraværet ned til 6,4 i 2015. gjennomsnittlig sykefravær i Øyer kommune i 

2016 er 5,9 %.  

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

Resultatmål og måloppnåelse framgår av målkartet under, og det vises for øvrig til sektorrapporter 2016.  
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Fokusområde Resultatmål Måloppnåelse 

3 felles mål for 2016   

 1. Aktivitet  Det vises til sektorrapportene for beskrivelse av aktiviteter. 

 2. Møteplasser Det vises til sektorrapportene for beskrivelse av aktiviteter. 

 3. Tidlig innsats Det vises til sektorrapportene for beskrivelse av aktiviteter. 

Økonomi    

Budsjett  Ingen avvik fra budsjett. 
Overskridelser +/- 2 %. 

Årsregnskap 2016 viser 0 etter strykninger. Det er foretatt strykninger 
på 11,6 mill kr.  

Handlingsregel # 1 Netto driftsresultat: 2,0 % 
 

Netto driftsresultat 2016 er på 8,1 mill kr, og utgjør 1,8 % av driftsinn-
tekter. Korrigert for premieavvik er netto driftsresultat 1,1 %. Dette er 
under resultatmålet.  

Handlingsregel # 2 Renteutgifter og avdrag under  
10 % av brutto driftsinntekter 

 9,9 %. Dette anses som måloppnåelse, og trenden er positiv sammen-
lignet med 10,2 % i 2015. 

Organisasjon    

Sykefravær  < 5 % Gjennomsnittlig totalt sykefravær i 2016: 5,9 %.  

LedMed-undersøkelsen Høyere totalindeks enn 2015 2016: 73 
2015: 72                   
2014: 72 

Omdømme    

Innbyggerundersøkelsen  Høyere snitt enn 2015; 4,3 
(Skala 1-6) 

2016: 4,2 
2015: 4,3 (skala 1-6) 

Kommunebarometeret  Nr. 50 2016: 137 
2015: 236 

Samfunnsutvikling    

Befolkningsvekst 2 % vekst i folketallet   Folketall per 31. desember: 
2016: 5082 
2015: 5072                         
Dette utgjør en økning på 0,2 %. 



 

 

17 Øyer kommune        Årsrapport 2016 

 

  

Nyetableringer De 10 første boenhetene etablert i Trodal Trodal boligområde, trinn 1, er i løpet av 2016 gjort byggeklart med 
infrastruktur. Det er solgt fire boenheter. 

 Minst én lokal matprodusent etablert Mat fra Øyerfjellet, et samarbeid mellom fem gårder i Øyer er eta-
blert. De tilbyr kjøttprodukter, bringebær, honning og hjemmebakt 
brød, og flere produkter er under utvikling.  

Lokaldemokrati    

 Minst 100 seere på overføring av hvert 
kommunestyremøte 

Seertall på weboverføring av kommunestyremøtene har vært høye. 
Høyest seertall fikk kommunestyremøtet i august, med nærmere 500 
seerklikk. For møtene gjennom året lå seertallene mellom 300 og 480, 
med et gjennomsnitt på ca 200 per sending. Det har vært utfordringer 
med lyd- og bildekvalitet på noen av sendingene, dette vil bli fulgt opp 
og forbedret i 2017. 

 God opplæring av nye folkevalgte  Ny politisk organisering er vedtatt fra den nye valgperioden 2015-18. 
Øyer kommune har i samarbeid med KS gjennomført folkevalgtopp-
læring for de nye folkevalgte, og i 2016 har det vært en dag med fokus 
på økonomistyring. 

 Delegeringsreglementet vedtatt og 
implementert 

Nytt delegeringsreglement ble vedtatt i mars 2015, med virkning fra 
ny valgperiode. Dette omfatter delegering fra kommunestyret til 
andre politiske utvalg, og til rådmannen. Videre delegering fra råd-
mannen pågår, og tilpasses ny organisasjonsstruktur. Arbeidet 
fullføres i 2017. 
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