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Møte i  Kommunestyret den 23.09.2021 - Sak: 96/21 
 
Leder i tjenesteutvalget Steinar Grimsrud orienterte. 
 
Brit K Lundgård (Ap) for Øyer Arbeiderparti: 
Kommunestyret ber om at Tjenesteutvalget kommer tilbake til kommunestyret innen 
30.6.2022 med svar på mandatet gitt i sak 82/20.  
 
Nisveta Tiro (SV) for Øyer Sp og Øyer SV: 
Endringsforslag til punkt 3: 
Kommunestyret ber tjenesteutvalget komme tilbake til kommunestyret med:  
-  konkret plan for videre arbeid med utredninger (tiltak og tidsplan) 
- involvering og medvirkningsplan  
- muligheter for regionalt samarbeid særlig innen tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap) trakk sitt forslag. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV) fremmet følgende omforente forslag: 
Nytt punkt 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. 
 
Avstemming: 
Tjenesteutvalgets innstilling til punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Omforent forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

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, 
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samt en vurdering av muligheter for regionalt samarbeid, særlig innen 
tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, til kommunestyremøtet i desember 2021. 

 


