Øyer kommune

MØTEINNKALLING
Tjenesteutvalget

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset - møterom Lyngen
12.10.2021
Tid: 13:00 - 16:00

Habilitet og interessekonflikter:
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder,
leder kaller eventuelt inn varamedlem.
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Møtet vil bli streamet og direktesendt.
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TILSTANDSRAPPORT ØYER - GAUSDAL BARNEVERNTJENESTE 2020 - 2021

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Frode Fossbakken
21/2560

Saksnr.: Utvalg
17/21
Tjenesteutvalget

Arkiv: 033 F47

Møtedato
12.10.2021

Vedlegg:
Tilstandsrapport for barnevern 2020/2021, Øyer og Gausdal barneverntjeneste
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Fra 1.1.21 skal kommunestyret selv, minst en gang i året, få en redegjørelse om tilstanden i
barneverntjenesten. Tilstandsrapporten skal inneholde informasjon, statistikk og analyser
om barnevernet, og er et tillegg til andre styringsdokumenter i kommunen. Rapporten er et
viktig styringsverktøy og skal gi kommunens øverste ledelse et godt grunnlag for å kunne
utøve sitt overordnede ansvar for å oppfylle kommunens plikter etter barnevernloven.
Saksutredning:
Kommunestyret er etter barnevernloven § 2-1 gitt et overordnet ansvar for at det finnes en
administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter barnevernloven.
Barnevernleder er faglig ansvarlig for tjenesten, men kommunestyret er pålagt å sørge for at
det finnes en internkontroll for tjenesten etter kommuneloven § 25-1, samt å påse at
barneverntjenesten gir alle barn og unge som oppholder seg i kommunen et forsvarlig tilbud
om tjenester og tiltak etter barnevernloven.
Årets tilstandsrapport er den første lovpålagte rapporteringen om tilstand og faglig kvalitet
for barnevernsområdet som gjøres av lokal barneverntjeneste. Den er basert på
innrapporterte grunnlagstall fra tjenestene til Statsforvalter, SSB og barne- og
familiedirektoratet (Buf.dir.) for 2020.
Ettersom det er felles barneverntjeneste for Gausdal og Øyer siden 1.1.2021, legges
likelydende tilstandsrapport frem for kommunestyrene i de to kommunene.
Vurdering:
Tilstandsrapporten legges frem for politisk behandling i tråd med lovpålagte føringer.
Rapporten anses som en innføring i utfordringer og utviklingsarbeid som skjer i
barneverntjenesten, både lokalt og sentralt. Gode tall og fakta er viktig for å gi
kommunestyret korrekt informasjon og kunnskap om tilstanden i kommunens
barneverntjeneste. Det skal også gi et grunnlag for refleksjoner og beslutninger for å styre
utviklingen på sikt.
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Rapporten vil også være en del av grunnlaget når kommunene etter hvert skal utarbeide en
plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, i tråd med den nye barnevernloven.
En slik plan skal inneholde en oversikt over mål, organisering og fordeling av arbeidet og
samarbeidet mellom ulike kommunale tjenester.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2020/2021 til
etterretning.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Frode Fossbakken
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EVALUERING TJENESTEUTVALGET 2021

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Frode Fossbakken
21/2570

Saksnr.: Utvalg
18/21
Tjenesteutvalget

Arkiv: 033

Møtedato
12.10.2021

Vedlegg:
Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019-2023 Øyer kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
I henhold til Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019-2023 Øyer
kommune skal Tjenesteutvalget evalueres etter 2 års virketid. Reglementet ble vedtatt i KSTsak 113/19, 31.10.2019. Tjenesteutvalget gjennomfører egenevaluering, og legger i denne
saken fram sin konklusjon for vurdering.
Saksutredning:
Ny organisering av politiske utvalg ble innført i kommunestyreperioden 2019-2023, med
virkning fra 31.10.2019. Det ble da vedtatt ar Øyer kommune, i tillegg til Formannskap, skulle
har Plan- og miljøutvalg og Tjenesteutvalg. Tjenesteutvalget har bestått av 7 medlemmer, og
alle partiene i Kommunestyret har vært representert i utvalget. Sekretær for utvalget har
vært kommunalsjef.
Tjenesteutvalget har gjennomført månedlige møter i henhold til møteplan, med noen unntak
i pandemi-perioden. Oppdraget for Tjenesteutvalget har bl.a. handlet om å gjøre seg mer
kjent med alle tjenesteområdene. I løpet av 2020 ble det gjennomført møter med alle
tjenestelederne, delvis samlet i henhold til arbeidsområder (barnehager, skoler, osv). Videre
har utvalget behandlet ordinære saker, med innstilling til Kommunestyret.
I 2021 har Tjenesteutvalget jobbet mye med utredning av framtidens helse- og
omsorgstjenester, etter oppdrag fra Kommunestyrets budsjettvedtak.
Vurdering:
Det er i Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019-2023 ikke bestemt
hvordan evaluering av utvalget skal gjennomføres. Tjenesteutvalget ønsker å levere
egenevaluering til Kommunestyret for vurdering av utvalgets framtidige rolle.
Tjenesteutvalget skal i henhold til reglementsheftet behandle saker som omfatter hele
spekteret av kommunens tjenestetilbud. Utvalgets første 2 virkeår har gått med til å sette
utvalgets medlemmer inn i tjenestetilbudet gjennom dialog med tjenestelederne. Utvalgets
arbeid har også vært preget av de begrensninger som har fulgt med pandemien.
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Av ordinære saker som har vært behandlet i utvalget kan nevnes:







Bosetting av flyktninger
Sammenslåing av barneverntjenesten Øyer og Gausdal
Frivilligmeldingen
Utviklingsplan Øyer kulturskole
Tilstandsrapport grunnskolen
Kulturminneplan

I tillegg har utvalget jobbet med utredning av framtidens helse- og omsorgstjenester i en
omfattende prosess. I prosessen har administrasjonen bidratt, og i tillegg konsulentfirmaet
Ambia AS som har utarbeidet og bearbeidet grunnlagsmaterialet.
Perioden mars 2020 til september 2021 har vært krevende på mange vis, og det har ikke
vært mulig for Tjenesteutvalget å organisere sitt arbeid optimalt. Dette kom spesielt til syne i
prosessen med utredning av framtidens helse- og omsorgtjenester. Det var en forutsetning i
vedtaket at ansatte og innbyggere skulle involveres. Med de begrensinger som har gjeldt i
pandemien har en slik involvering vært vanskelig. Det har ikke vært mulig å gjennomføre
folkemøter eller store ansamlinger av ansatte, og veldig mange av de ordinære
utvalgsmøtene har vært gjennomført via Teams – som i seg selv gir utfordringer i en slik
prosess.
En evaluering av Tjenesteutvalget midt i en Kommunestyreperiode har sine utfordringer. I
tillegg har pandemien påført noen ekstra utfordringer. Administrasjonen tilrår at
Tjenesteutvalget får fortsette sitt arbeid ut Kommunestyreperioden, og at en total
evaluering av den politiske organiseringen gjennomføres da. Det må også jobbes med å
tydeliggjøre delegering og ansvar for de ulike utvalgene, og forankre dette i
reglementsheftet. Det overlates til Tjenesteutvalget selv å komme med konklusjon i
egenevalueringen, og formulere en innstilling til Kommunestyret.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Saken legges fram uten forslag til innstilling.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Frode Fossbakken
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TEMAPLAN FOR RELIGIØSE KULTURMINNER 2021 - 2025

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Hilde Odden Rom
20/3001

Arkiv: C50

Saksnr.: Utvalg
19/21
Tjenesteutvalget

Møtedato
12.10.2021

Vedlegg:
Temaplan kulturminner generell del 2021-2031
Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025
Høringsinnspill fra Anette og Tom Hartviksen datert 10.09.21
Høringsinnspill fra Lisa Kramprud datert 08.09.21
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Oppstartnotat Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025
https://hundorp2021.no/
https://norgeitusenaar.no/
Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025
Kommuneplanens arealdel 2018-2028
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025
St.mld.nr.16 (2019-2020) «Nye mål i kulturminnepolitikken – Engasjement, bærekraft og
mangfold»
Kulturminneloven, Kulturloven, Plan- og bygningsloven
Kulturstrategi for Oppland 2015-2020
Sammendrag:
Tjenenesteutvalget vedtok i sak 17/20 «Oppstartnotat temaplan for religiøse kulturminner
2021-2025». I denne saken legges «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031» og
«Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» frem for kommunestyret.
Kommunen har valgt å skille ut den generelle delen av temaplanen i en egen plan som
rulleres hvert tiende år. Fremtidige temaplaner for kulturminner knyttes til den generelle
delen. 9 religiøse kulturminner er prioritert i «Temaplan for religiøse kulturminner 20212025».
Kommunedirektøren ber Kommunestyret vedta «Temaplan kulturminner generell del 20212031» og «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025».
Saksutredning:
Bakgrunn:
Kommunen ønsket å utarbeide en temaplan for religiøse kulturminner i forbindelse med
1000 års-jubileet for kristningen av Norge. Tjenesteutvalget fattet i sak 17/20 følgende
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vedtak: «Øyer kommune legger oppstartnotat for «Temaplan for religiøse kulturminner
2021-2025» ut til offentlig ettersyn med 4 ukers innspillfrist.». Kommunen mottok ingen
innspill.
Formål:
Formålet med å utarbeide en temaplan for kulturminner er å styrke kulturminnevernet
gjennom å:
- få et formelt grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i kommunens løpende planarbeid
og saksbehandling
- få en bedre oversikt over kommunens kulturminner for å gi et bedre grunnlag for å
prioritere
- gi et bedre grunnlag for å formidle kommunens kulturarv.
Prosess:
Kommunen har valgt å skille ut den generelle og overordnede delen om kulturminner i en
egen temaplan. Den generelle delen er forholdsvis statisk og kan rulleres hvert tiende år.
Fremtidige kulturminneplaner som omhandler nye tema knyttes til den generelle delen.
Øyer-Tretten historielag og Øyer og Tretten kirkelige råd har deltatt i prosessen med
utarbeiding av «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». Representanter fra
historielaget og det kirkelige rådet har bidratt til å kartlegge religiøse kulturminner, har hatt
planen til gjennomsyn og har medvirket i prioriteringen av kulturminnene.
Prioriterte kulturminner:
«Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» inneholder 9 kulturminner, hvorav 6 er
prioritet 1 (automatisk fredet etter Kulturminneloven av 1978) og 3 kulturminner er prioritet
2 (anbefaling til vedtak om vern). Alle kulturminnene er i temaplanen beskrevet med
faktaark som inneholder historikk, beskrivelse, planstatus og eventuelle anbefalte tiltak.
Tiltak:
Foreslåtte tiltak for oppfølging av temaplanen fremkommer i handlingsplanen. Det er
kommunestyret som gjennom den årlige budsjettbehandlingen, beslutter hvilke tiltak som
blir fulgt opp.
Høringsinnspill:
Kommunen mottok to høringsinnspill. Innspillene er tatt til etterretning og rettelser er gjort i
teksten i «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025».
Vurdering:
Det er kartlagt 16 religiøse kulturminner i kommunen. Kommunen har i samarbeid med
Øyer-Tretten historielag og Øyer og Tretten kirkelige råd foretatt en vurdering og prioritering
av kulturminnene.
Riksantikvarens mal for verdisetting og verdivekting av kulturminner er lagt til grunn i
prioriteringen. Her legges det vekt på:
- kunnskapsverdier
- opplevelsesverdier
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-

bruksverdier
egenskaper ved kulturminnet

Kommunedirektøren mener det er utført et grundig og godt arbeid med temaplanen.
Kriteriene som er lagt til grunn for valg av de 9 kulturminnene er fornuftige og tiltakene i
handlingsdelen er nøkterne.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret vedtar «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031»
2. Kommunestyret vedtar «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025».

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Hilde Odden Rom
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