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Fakta
Tjenestefunksjoner
Barnehage med tre avdelinger

Ansatte
100 % styrer
500 % pedagogiske ledere
460 % fagarbeidere/assistenter
100 % fagarbeider for barn med behov for tilrettelegging

Andre opplysninger
Mosjordet har akkurat nå 54 plasser. Det er totalt 40 barn i barnehagen. 
14 barn under er tre år og 26 barn er over tre år. 
4 barn har andre morsmål enn norsk.



Status

Mosjordet har bemanning som tilsvarer minimumskravene i Lov om barnehager.
Barnehagen har åpningstid fra 6.45 -16.30, og minimumsbemanning gir behov for å leie inn 
vikarer ved fravær.

Etter hovedopptaket 2022 er det 3 ledige plasser i Mosjordet.

Mosjordet har et stabilt personale med lang ansiennitet. Det er en god aldersspredning i 
personalet, men i løpet av planperioden vil mange gå av med pensjon.

Mosjordet og Vidarheim har Digital praksis som område for kompetanseutvikling i 2021-
2022.



Utfordringer 2023-2026

Fem ansatte er over 61 år, og to ansatte er i videreutdanning. Det forventes 
derfor at mer enn halvparten av de ansatte vil slutte i jobbene sine i 
Mosjordet i løpet av de planperioden. 

Det er utfordrende å arbeide med kompetanseheving og kvalitetsutvikling 
med dagens grunnbemanning.

Flere reformer som berører oppvekstsektoren vil kreve utvikling av 
kompetanse og endring av det tverrfaglige samarbeidet i kommunen.



Konsekvenser av ramme

Framskrevet 2022-ramme

Videre drift på dagens nivå



Tjenesteenhet
Vidarheim barnehage
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Fakta

Tjenestefunksjoner:
Styrer: 100 %
Assisterende styrer: 60%

Årsverk:
Grunnbemanning: 21 årsverk på avdeling fordelt på 10 pedagoger, 10 fagarbeidere og 1 
assistent.
0,6 varig tilrettelagt
0,8 støttepedagog for de minoritetsspråklige barna (Denne benyttes av alle barnehagene)
4 årsverk for barn med vedtak

Andre relevante opplysninger:
Vidarheim drifter 124 plasser på 6 avdelinger. Vi har tre avdelinger med barn i aldrene 1-2 år og 
3 avdelinger med 3-5 år
Vi har 36 barn under 3 år og 55 som er over 3 år, totalt 91 barn.
Antall minoritetsspråklige barn: 17



Status

Vi drifter i dag i tråd med innsparingstiltak som er gjennomført. 

Vi følger bemanningsnorm og pedagognorm, men er likevel på minimum når det gjelder 
bemanning. Bemanningen skal strekke seg fra 07.00 til 16.30 og det medfører at alle kun er 
tilsted mellom kl. 9 til 13.40 hvis det ikke er møter som skal gjennomføres i løpet av dagen. 

Etter gjennomført barnehageopptak 1.mars så har vi ledig 14.2 plasser fra 1.august. Vi har 
avventet å gjøre noe med de som ikke har rett til plass før vi ser hvor mange Ukrainske 
flyktninger som vil komme. Foreløpig har vi et barn fra Ukraina som skal være hos oss i 
sommer før hun skal starte på skolen til høsten.

Vi har vært gjennom et barnehageår med høyt sykefravær. 

Vidarheim og Mosjordet har et felles prosjekt om Digital praksis i samarbeid med 
Høyskolen i Innlandet som skal videreføres til høsten.



Utfordringer 2023-2026

- Grunnbemanning på et minimumsnivå 
- Styrke det tverrfaglige samarbeidet i Øyer
- Vi har 5 ansatte over 60 år som i denne perioden antagelig vil 

slutte på Vidarheim 



Konsekvenser av ramme
Framskrevet 2022-ramme:

- Det betyr en videreføring av dagens drift 
- Ingen styrking av bemanning
- Lite rom for langsiktig økonomisk planlegging når alt går til lønn og daglig drift.



Tjenesteenhet
Aurvoll skole
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Fakta

- Totalt 114 elever inneværende skoleår. Skoleåret 2022/23 er elevtallet 107.
- Administrasjon: Rektor 100 %. Inspektør 40 % som er delt på to teamledere. Sekretær i 60 % 

som også er leder av SFO i 24 %.
- 23 ansatte + 1 barne- og ungdomsarbeiderlærling
- Av disse er ca 13,5 årsverk pedagoger – ca 6,7 årsverk som utgjør 2 vernepleiere, 

barnevernspedagog, miljøarbeider og 3 fagarbeidere og assistent. 
- Sykefraværet 4. kvartal 2021 var 8,24. 



Status

- Kompetent og stabilt personale. Stor andel menn (7/23) til barneskole å være. 
«Vi-skole»

- Avsluttet tilsyn på 9a og aktivitetsplikten 28.2.
- Vanlig drift skole/åpen skole/SFO etter påske
- Deltagelse i KÅL-prosjektet med 2 trinn (Kunsten Å Lære)



Utfordringer 2023-2026

- Drive forsvarlig og lovlig med de rammene som er gitt.
- Vi ser et økt antall elever med psykososiale utfordringer. Krever kompetanse, 

samarbeid med andre tjenester og nok personale.
- Omrokkering av personale/sammenslåing av trinn i stedet for vikarer.
- Innkjøp læremidler/lisenser etter fagfornyelsen.
- Usikkerhet knytte til flyktningsituasjonen



Konsekvenser av ramme
Framskrevet 2022-ramme:
- Må redusere antall stillinger 
- Vil gå utover tilpasset undervisning
- Mindre hjelp og støtte i basisfagene som kan føre til økt behov for 

spesialundervisning
- Svekkelse av arbeidet med psykososiale utfordringer, klasse- og skolemiljø
- Generell svekkelse av nivå og kvalitet i opplæring
- Økt behov for vikarer ved fravær
- Økt slitasje på ansatte



Tjenesteenhet
Solvang skole
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Fakta

- Pr dagsdato 255 elever + ca 20 elever i mottaksklasse. 
- Administrasjon: 100 % rektor, 80 % inspektør, 20 % SFO-leder, 100 % sekretær (hvorav 10 % er 

SFO).  Fra høsten økning til 130 % inspektør.
- 49 ansatte hvor 30 er pedagoger (24 årsverk), 14 fagarbeidere/ufaglærte, 1 vernepleier, 4 i 

administrasjon. 
- Det er egne ansatte til mottaksklasse, dette belaster ikke skolens budsjett og er heller ikke 

medregnet i antall ansatte over.   



Status

- Preget av en del fravær våren 2021 som følge av covid.
- Normal drift fra etter påske.



Utfordringer 2023-2026

- Usikkerhet knyttet til antall elever som kommer i fast bosetning i 
forbindelse med Ukraina situasjonen.

- Behov for mer innkjøp av læreverk etter fagfornyelsen. 
- Stort kommende 1.trinn (48 elever), deretter stabilt elevtall i 

følge grunndata. 
- Behov for spesialrom (spilt inn til investeringsbudsjettet)



Konsekvenser av ramme

Framskrevet 2022-ramme:
- Må redusere antall stillinger fra dagens situasjon
- Det vil gå utover voksen tettheten i klassene som igjen fører til: 

- Mindre støtte i fag som trolig vil gi økt behov for tilpasset opplæring
- Svekkelse av arbeid rundt klasse og skolemiljø
- Økt behov for vikar ved fravær og igjen usikkerhet og slitasje på ansatte 



Tjenesteenhet
Øyer ungdomsskole
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Fakta
Tjenestefunksjoner:
Rektor: 100 %
Inspektør: 80 %
Sekretær: 89 %

Årsverk:

Ansatte: 35
Pedagogiske årsverk: 23
Vernepleiere/assistenter: 4,3
Stillinger knyttet til Ukrainske flyktninger: 2,4

Ander relevante opplysninger:

Grunnskolepoeng: 44,2
Elever fordelt på 3 trinn: (3+2+3) 185
Timer med vedtak om spesialundervisning: 85
Timer pr uke pr klasse: 31



Status

Dagens drift er basert på allerede gjennomførte innsparingstiltak og skolen drives derfor 
på et minimum.
Tiltak som allerede er gjennomført er:
• Nødvendig deling i alle praktiske fag
• Valgfag på tvers av trinn
• Organisering av spesialundervisning i grupper

Skolens resultater har vært gode gjennom mange år. Bakgrunnen for arbeidet med 

resultatene er evidensbasert. Arbeidet bygger blant annet på forskning som sier hva som 

påvirker gode resultater. Skolens «annerledesdager» der det blant annet legges opp til 

aktiviteter i Hafjell og også leirskole er med på å påvirke resultatene. 



Utfordringer 2023-2026

• Drift av skolen i forhold til ny læreplaner som forutsetter tverrfaglig systematisk 

samarbeid og utforskende arbeidsmetoder og nye kompetansekrav.

• Innkjøp av nytt utstyr, bøker, lisenser og læremidler. 

• Likeverdig tilbud som i nabokommunene, for eksempel opprettholdelse av tilbud i 

matematikk på videregående skole i stedet for valgfag. 

• Økning av antall elever som sliter med stort skolefravær/nærværsproblematikk.

• Økning i antall henvisninger til PPT. 

• Økning av antall elever som sliter psykisk.



Konsekvenser av ramme
Framskrevet 2022-ramme: 
Fremskrevet 2022 ramme ligger mer enn 1 mill. under det vedtatt ressursmodell for skole viser.  
Tjenestene er allerede redusert til et minimum, og ytterligere reduksjon vil være dramatiske. 
Konsekvensene vil være:
• Redusere antall stillinger med 2,5 årsverk.
• Skolen (kommunen) mister viktig og nødvendig kompetanse.
• Voksentettheten og oppfølgingen av enkeltelever blir dårligere.
• Større elevgrupper og mindre hjelp i basisfagene, kan føret til økt behov for 

spesialundervisning.
• Kutt i leirskole, ekskursjoner, aktivitetsdager, fjellturer og utflukter. 
• Kutt i tilvalgsfag, valgfag og samarbeid med VG skole. 
• Ikke likeverdig tilbud som andre kommuner.
• Risiko for dårligere elevresultater.
• Slitasje på ansatte.
• Risiko for økt sykefravær.
• Dårligere omdømme.
• Mindre attraktiv arbeidsplass, som på sikt kan føre til at det vil være vanskelig å trekke til seg 

dyktige ansatte med nødvendig kompetanse.



Tjenesteenhet
Helse- og familietjenesten
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Fakta

Helse- og familietjenesten leverer tjenester innenfor følgende hovedområder:

- Legekontor
- Helsestasjon
- Rus og psykisk helse
- NAV
- Flyktningtjeneste
- PPT
- SLT og radikalisering

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC

https://www.flickr.com/photos/ntnumedicine/6240214423
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Status

- Helse- og familie er sammensatt av fagområder som krever spesialisert kompetanse 
innenfor svært ulike fagfelt. Dette gir muligheter, men innebærer også et stort spenn 
med utfordringer driftsmessig.

- Organisatorisk er tjenesten krevende fordi den er så ulikt sammensatt.

- Nesten samtlige fagområder innenfor tjenesten har hatt økt etterspørsel og pågang fra 
innbyggere om tjenester.

- Perioden 2020-2022 har vært, og er, preget av direkte og indirekte påvirkning av 
koronapandemien, krigen i Ukraina, inflasjon og påfølgende stor økning i utgifter og 
levekostnader.



Utfordringer 2023-2026

- Arbeidspresset har for mange av tjenestens ansatte vært høyt, og det er en svært 
krevende tjeneste å lede på flere nivå. I tillegg kommer utfordringen med begrensede 
rammer å møte økte forventninger med.

- Tjenesten består i stor grad av rettighetsbaserte tjenester, og økt behov i befolkningen 
både for tjenester og økonomisk bistand sammenfaller med en kommune med svak 
økonomisk evne til å møte fremtidens utfordringer. Det gir store utfordringer.

- Det er grunn til bekymring for om tjenestenivå, omfang og kvalitet kan videreføres, og det 
oppleves vanskeligere å rekruttere kompetente fagfolk med ønsket erfaring.

- Fremtidens utfordringer blir både økonomiske og kompetansemessige ift å rekruttere og 
beholde kompetanse



Konsekvenser av ramme
Framskrevet 2022-ramme:
- Konsekvensene av ramme fremskrevet vil være svært utfordrende.
- Tjenester vil måtte reduseres i omfang og kvalitet, med stor fare for å bryte 

innbyggeres rettigheter, prinsippet om forsvarlighet og politikernes ønske om å 
prioritere forebygging rettet mot utsatte og svake grupper.

- Det er allerede vanskeligere å rekruttere, og svak økonomi vil bidra negativt i 
forhold til å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft med ønsket erfaring.

- Reduksjon i omfang og kvalitet på tjenestene og svakere rekruttering vil påvirke 
tjenesten negativt, kunne medføre rettighetsbrudd og gi et svekket omdømme.

- Både kompetanse og materiell, ikke minst medisinsk utstyr og IKT/support, har en 
bratt stigende kostnadskurve forårsaket at marked og etterspørsel. Det vil bli 
kamp om fremtidens arbeidskraft og kompetanse, de svakeste vil tape…



Tjenesteenhet
Øyer helsehus
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Fakta
Øyer helsehus består i dag av:
47 plasser på pleieavdelingene:

24 langtids-somatisk plasser fordelt på 3 ulike grupper/avdelinger
16 plasser for personer for demens fordelt på 2 ulike grupper/avdelinger
7 plasser på korttidsavdeling (fordelt på rullerings, avlastning, rehabilitering og korttidsplass)
Natt-team for både ØHH og Hjemmetjenesten (hjemmeboende/omsorgsboliger)

Kjøkken og vaskeri:
Kjøkkenet produserer og leverer mat til hjemmeboende/omsorgsboliger, betjener kantinen på 
Bakketun alle dager i uken (unntatt lørdager) + at de leverer catering etter bestilling i tillegg
Vaskeriet vasker både arbeidstøy og alt annet tøy (privattøy, håndklær etc.) til beboere på ØHH
+ arbeidstøy Tretten legekontor + noe privatvask etter forespørsler mot betaling (symbolsk sum)

Stab helse- og omsorg (organisert under området ØHH):
Administrativt ansatte; resepsjonist, merkantil, velferdsteknologiansvarlig og
fagutviklingssykepleier

- Antall ansatte/årsverk – ca. 65 årsverk totalt
Kjøkken/vaskeri: 9/6,82 årsverk totalt (inkl. 1 årsverk avdelingsleder/kjøkkensjef)
Stab helse -og omsorg: 4/3,5 årsverk totalt
Pleieavdelingene: 94/49,28 pleiepersonell + 3/3 avdelingsledere + 1/1 sykehjemslege + 1/1 tjenesteleder



Fakta
• Tjenesten ble i budsjett 2022 tildelt økt ramme ifm. 1 ny avdelingsleder 100% på 

pleieavdelingene. Gikk fra å være 2 avdelingsledere til å bli 3.
Avdelingsleder har ansvar for den daglige driften av avdelingene, slik som både fag- og 
personalansvar for alle ansatte.
Økningen var et viktig skritt i riktig retning for ØHH, men effekten av å gå fra 2 til 3 
forventes tidligst å kunne merkes utpå høsten.

• Rammen ble samtidig redusert med 2 millioner tilknyttet nedtak av 1 nattevakt per 
natt. Altså en reduksjon fra 6 nattevakter til 5 nattevakter hver natt (4 inne på ØHH, 1 
ute som server hjemmeboende).

Det bemerkes at reduksjonen ikke er gjennomført per dags dato.  Dette skyldes behov for 
nødvendige tiltak slik som manglende sprinkelanlegg i deler av bygningsmassen på 
Bakketun.



Status
• Grunnbemanning ligger på et minimum i forhold til antall pasienter/plasser.
• Grunnbemanningen på Øyer helsehus har ikke endret seg i takt med endringen hos 

brukergruppene som behandles lokalt hos oss.
Når grunnbemanningen er lagt på et nivå som i praksis ikke klarer å håndtere utfordrende atferd, forstyrret 
døgnrytme eller ivaretakelse av døende pasienter – så er tjenesten nødt til å leie inn ekstra ressurser ut over 
budsjettert grunnbemanning for å kunne opprettholde forsvarlig drift av tjenesten (lovkrav).

• Det er dyrt å drifte på et slikt nivå, det fører til manglende handlindsrom, uplanlagt bemanning og 
feil bruk av lederressursene.

• Behov for å tenke nytt omkring arbeidstid og arbeidsoppgaver (hvem gjør hva og når 
gjøres det i løpet av 24/7 tjenestene ØHH leverer).

Oppgaver som ikke nødvendigvis ikke må løses av helsepersonell kan ikke løses av helsepersonell i framtiden 
tjenesteleveranse på ØHH. Fokus på hvilke oppgaver som ikke helsepersonell skal/kan gjør – denne 
endringsprosessen må skje over tid, men vi kan ikke utsette å starte. Samarbeid med frivillige, tett dialog med 
fagpersonene og avdelingsledere for å samhandle omkring hvem gjør hva og når (inkl. hva som ikke skal gjøres)

• Utfordringer tilknyttet rekrutering av kvalifisert/utdannet helsepersonell (hovedsakelig 
sykepleiere/vernepleiere)

Behov for langsiktig tenking omkring rekrutering og kompetanseheving internt – krever ressurser og 
forankring politisk for å skape nødvendig handling og kultur som drar i riktig retning over lang tid.



Status

• Prosjektet «innovativ bemanningsledelse – rusta for framtiden»;
Hvilke oppgaver og behov er på hver enkelt avdeling – og hvilke endringer i både oppgaver 
og bemanning trengs for å kunne imøtekomme både brukerbehov, ansattbehov og 
arbeidsgiverbehov i dag og i tiden framover.

• Heltidskultur og helsefremmende arbeidstidsordninger er i fokus – men det er behov 
for politisk involvering i form av forpliktende vedtak som sikrer framdrift på området.

Behov for midler/ressurser til å gjennomføre nødvendig endringer i dagens 
arbeidstidsordninger innenfor heldøgnstjenestene for å få til heltid og gode 
arbeidstidsordninger med mål om å få flere ansatte i fulle stillinger og at de står i arbeidet 
helt fram til pensjonsalder. Tjenestene skal dekke brukernes behov for tjenester så vel som 
arbeidsgivers behov med tanke på rammer og budsjetter, men det økonomiske 
handlingsrommet med tanke på årsverk er for snevert, endringene som er nødvendige vil 
kreve økte ressurser og langsiktig satsning på området.



Utfordringer 2023-2026
• Kompetanse og faglig utvikling internt i organisasjonen
Beholde (unngå turnover) internt og rekruttere kvalifiserte folk i ledige stillinger i framtiden 
forventes å kunne bli mer utfordrende enn det allerede er i dag

• Beboerne på ØHH må forventes å ha et dårligere funksjonsnivå, som krever kompetente og 
kjente ansatte for å håndtere og drifte tjenesten forsvarlig – både med tanke på faglig 
forsvarlighet og ressurseffektivt (økonomisk bærekraftig over tid).

• Faste ansatte vil ha økt behov for faglig oppdatering/kursing for å kunne imøtekomme 
brukernes behov. Kompetansekravet vil økte, og det samme vil arbeidspresset og 
arbeidsbelastningen måtte forventes å gjøre.
For å imøtekomme dette må vi fokusere på å beholde og utvikle egne folk – en lederoppgave 
og godt medarbeiderskap som har et kontinuerlig fokus på området.

• Det vil i større grad bli behov for mer samarbeid og kompetanseoverføring på tvers, for å 
sikre forsvarlig drift (både økonomisk og helsefaglig). Økte ressurser som tar høyde for den 
reelle variasjonen i driften vil bli en viktig forutsetning.



Konsekvenser av ramme
Framskrevet 2022-ramme
• Antallet beboere på Øyer helsehus vil nedjusteres sånn at årsverkene i tildelt ramme klarer 

å håndtere arbeidsoppgavene uten ekstra innleie det ikke finnes midler til.

• Mer passivitet blant beboere – ØHH vil i større grad drive med oppbevaring (ikke kunne 
opprettholde livskvalitet, funksjonsnivå og stimuli) – vesentlig lavere tjenesteleveranse 
med tanke på både kvalitet og tøye strikken med tanke for lovkrav om forsvarlig og 
nødvendig helsehjelp.

• Dårlig omdømme

• Brudd på krav om å lever nødvendig helsehjelp og forsvarlig tjenestetilbud (både brudd 
ovenfor brukere men også ansatte i tjenestene som potensielt vil utsettes for ikke 
forsvarlige arbeidsforhold, farlige situasjoner, skader og økt sykefravær, og i ytterste 
konsekvens potensielt turnover/at vi mister dyktige fagpersoner vi har behov for lokalt i ØK 
på både kort og lang sikt.



Tjenesteenhet
Hjemmetjenester
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Fakta

- Felles Fagtjeneste (FFT); ansatte/årsverk – 8/ 5,95
o Fysioterapeut 
o ergoterapeut 
o demenskoordinator 
o dagtilbud til hjemmeboende eldre (ØHH og Bakketun) 
o transport til dagtilbudene

- Hjemmesykepleie; ansatte/årsverk – 47/27,18
o Ordinær hjemmesykepleie; Tretten arbeidslag (inkl omsorgsboliger) og Øyer 

arbeidslag (inkl omsorgsboliger Bakketun)
o Hjelpemidler (utkjøring, henting, vask)
o Hjemmehjelp (praktisk bistand hushold)
o Hverdagsrehabilitering (HVR)
o Kreftkoordinator
o Omsorgslønn eldre



Status
- Strengere tildelingskriterier gjør at antall pasienter over tid er ganske stabilt, men 

omfanget av tjenesten/ vedtakstid øker – det blir flere eldre som får større hjelpebehov.
- Alle ansatte har med seg mobiltelefon/LMP når de er ute på oppdrag. Pasientjournalen 

er tilgjengelig på disse telefonene.
- Kontortiden/dokumentasjon foregår umiddelbart; i bilen hos pasienten.
- Velferdsteknologiske løsninger bidrar til at tjenesten har møtt økte krav med mindre 

ressurser enn de ellers ville gjort, jfr rapport fra Ambia med 70% ATA-tid.
- Det er en tydelig økning i forhold til behov for hjelpemidler i hjemmet. Pasientene er 

dårligere og det blir flere eldre med større hjelpebehov.
- Flere pasienter med kreft ønsker å dø hjemme.
- Hjemmetjenesten er en fleksibel tjeneste som gir tjenester etter behov, og ikke etter 

diagnose. Ofte akutte endringer – sykdom hos pasienter, trygghetsalarmer, plutselig 
utskrivelse fra sykehus.

- Yngre brukere med demens, som trenger individuell tilrettelegging
- Dagtilbudet sørger for at pasientene kan fortsette å være hjemmeboende både ved at 

pasienten får et tilbud, og ved at pårørende får avlastning en periode på døgnet
- HVR, fysio, ergo og demenskoordinator kartlegger og jobber forebyggende, for at 

pasienten skal ha minst mulig behov for tjenester.



Utfordringer 2023-2026

- Kortere behandling i Spesialisttjenesten, flere skal behandles i egen kommune. 
- Økning i antall eldre, befolkningen lever lengre. 

- flere lever lenger med sykdom og funksjonssvikt.
- antall personer med demens øker

- Uforutsigbar tjeneste.
- Rask utskrivelse fra sykehus – også pasienter som ikke tidligere har hatt 

hjemmesykepleie
- Turister/besøkende fra andre kommuner
- Trygghetsalarmer – betjenes i tillegg til faste oppdrag

- Flere lovpålagte tjenester og rettigheter



Konsekvenser av ramme
Framskrevet 2022-ramme:
- Hjemmetjenesten kan ikke yte nødvendig/forsvarlig helsehjelp til alle, da ekstra innleie ikke er 

mulig. Vi har ingen «buffer» i dagens ramme. 
- Turister/andre tilreisende som oppholder seg i kommunen vil ikke lenger motta 

hjemmetjeneste fra Øyer kommune
- «Nye» utskrivningsklare pasienter fra sykehuset får ikke hjemmetjeneste og må bli 

liggende på sykehuset
- Trygghetsalarm kan ikke lenger være lavterskeltilbud, kun til et fåtall
- Ønske om hjemmedød vil ikke være mulig
- Større belastning på pårørende

- Kommunen vil med dette bryte loven- både vedr pasientrettigheter, kommunens ansvar og 
forsvarlighet

- Kommunen vil bryte med tidligere vedtak om at innbyggerne skal gis mulighet til å bo 
hjemme/- i egen bolig så lenge som mulig (Kommunestyret 15.12.2016)

- Økte døgnmulktutgifter
- Forebyggende arbeid (fysio, ergo, dagtilbud) må vike for pleie. 
- Kommunen blir mindre rustet til å møte et enda større behov i framtiden
- Større press på ØHH
- Hvis vi ikke lenger leverer forsvarlige tjenester, er det sannsynlig at dette vil føre til 

sykmeldinger og oppsigelser



Tjenesteenhet
Miljøtjenester og bofellesskap
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Fakta
- Tunfaret bofellesskap
- Øvregate bofellesskap
- Miljøtjenesten
- Øyer Arbeidssenter
- BPA
- Avlastning barn og unge
- Støttekontakter
- Omsorgslønn 

- 71 ansatte + vikarer
- 46 årsverk
- Ca. 40 støttekontakter

Budsjett: 34,7 mill.



Status

- Bofellesskapene er stabile.
- Arbeidssenteret stabilt, men noen nye brukere.
- Miljøtjenesten, gir tjenester til hjemmeboende med opplæringsbehov og avlastning til 

barn/unge. En tjeneste med mye endringer.
Dette er en økende tjeneste.

- BPA, en tjeneste med en liten økning.
- Støttekontakter, stabilt stort behov.

- Nytt fra 2022 er vernepleiere inn i skolen med bakgrunn i elever med helseutfordringer. 



Utfordringer 2023-2026

- Ny NOU ute på Høring; NOU 2021: 11 – «Selvstyrt er velstyrt»
Kan komme en endring i forhold til når rettighetsfestingen slår inn og hvordan 
ordningen skal fungere. 

- Økning nattevakt Øvre gate bofellesskap
- Vernepleier(e) inn i skolen



Konsekvenser av ramme
Framskrevet 2022-ramme:
Fremskrevet 2022-ramme er ikke tilstrekkelig for å dekke minimumsbemanning på 
tjenestene. Tjenestene er allerede redusert til et minimum, og ytterligere reduksjon 
vil få konsekvenser for brukerne og evt. pårørende. 

Alternativet er å redusere tilbudene våre
- redusere vedtak på avlastning barn/unge
- ikke innvilge omsorgslønn
- redusere antall støttekontakter
- redusere antall og omfanget av vedtak om opplæring i miljøtjenesten



Tjenesteenhet
Kultur
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Fakta

- Bibliotek (den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken), 3 ansatte, 1,7 årsverk 
- Allment kulturarbeid inkl. friluftsliv, 2 ansatt, 1,5 årsverk
- Ungdomsarbeid, 3 ansatte, 1,6 årsverk
- Kulturskolen, 14 ansatte, 5,2 årsverk



Status

- Kulturområdet går fint ut i fra de rammer som er tildelt. 
- Pandemien har gjort at det er vanskeligere å holde oppe et stort nok 

leieinntektsgrunnlag for hallene og samfunnshusene. 



Utfordringer 2023-2026
- Vi er pr i dag ikke kjent med endringer i endret drift/nye lovkrav som berører 

kulturområdet
- Kultur har utfordringer med drift/vedlikehold på turstier, Pilgrimsbua, gapahuken ved 

Aronsvestranda. Det er lagt opp til at frivilligheten skal holde dette vedlike men dette blir 
mer og mer krevende. Det bør sees på om ikke kommunen bør sette av en liten 
økonomisk post som går tilbake til frivilligheten ved oppgaver de tar på seg, dette vil gjøre 
interessen og gleden for å bidra bedre.

- Kultursektoren har i dag kulturmidler til å dele ut etter innkomne søknader til lag og 
foreninger i kommunen. Det er mye kultursektoren har lyst til å skape for innbyggerne, 
men for å få dette til kreves det økonomiske midler. Vi mangler midler til å skape noe for 
de som bor i kommunen.



Konsekvenser av ramme
Framskrevet 2022- ramme: 
- Framskrevet 2022-ramme gjør at kulturområdet står på stedet hvil og ikke kan 

skape nye opplevelser for innbyggerne. Kulturområdet gjør mye forebyggende 
arbeid og det er viktig at det gis muligheter å skape nye opplevelser for de som 
trenger det. Gjør vi ikke dette kan det få store kostbare utfordringer på sikt. 

- Mye av kulturen støtter seg opp mot det frivillige, men vi skal være obs på at 
trenden for å bidra gratis i samfunnet er på en fallende kurve. Ved å ha en liten 
sum å gi til de som i dag stiller opp frivillig, kan vi stoppe den fallende kurven. Da 
blir folk mer motivert for å stille opp. 

- Utleie av haller og samfunnshus er satt med for høye inntektsmål. Det er 
urealistisk å nå disse inntektene. De fleste som benytter seg av lokalene i dag er 
lokale lag og foreninger og disse har gratis leie. 



Tjenesteenhet
Bolig og eiendom
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Fakta Driftsbudsjett for 2022, ansatte per 1.1.22

Tjenesteenheten har ansvar for følgende funksjoner og tjenester:
-A5500: Eiendom og anlegg, administrasjon og forvaltning, 1 person ansatt i 100 % stilling

- Driftsbudsjett: 2,13 mill. kr (2021: 2,7 mill kr) 

- A5501: Vaktmestertjenesten med 7 vaktmestre i 530 % stillinger
- Driftsbudsjett: 7,539 mill. kr  (2021: 8,1 mill kr) 

- A5502 Renholdstjenesten med 18 renholdere i 1658 % stillinger
- Driftsbudsjett: 10,623 mill. kr   (2021: 10,4 mill kr)

- A5504 Energi og eiendomsgebyrer, forvaltes av enhetsleder
- Driftsbudsjett: 3,987 mill. kr (energi) + 0,871 mill kr (eiend. gebyrer)   (2021: 3,3 + 0,8 mill kr)

- A5505 Boligforvaltning med 1 rådgiver i 75 % stilling og 2 vaktmester i 155 % stillinger
- Driftsbudsjett: -1,513 mill. kr (2021: -2,2 mill kr)

- A5520 Hippodromen, Stav ridehall:
- Driftsbudsjett: 0,291 mill. kr   (2021: 0,283 mill kr)

-A 5900 Forvaltning av husholdningsrenovasjon med 3 personer i 0,45 % stillinger
-Omsetning i 2022 ca 13,3 mill kr (selvkost)  (2021: ca 13,0 mill kr)

-A5910: Forvaltning av feietjenesten fra LRB,
- Omsetning i 2022 på ca 2,7 mill (selvkost) (2021: ca 2,6 mill kr)

-Bygge- og prosjektledelse med en person i 100 % stilling  



Status

Vaktmestertjenesten: Alle stillinger er besatt, organisert med 4 byggdriftere, 3 vaktmestre 
på vedlikehold i formålsbygg og boenheter, grøntarbeid og sentrumsforskjønnelse, halv 
stilling på boveileding og en halv stilling som ledende vaktmester. 

-Renholdstjenesten: Alle stillinger er besatt med unntak av et 30 % vikariat, tilsetting i juni 
2022. Ekstra smitterenhold ble avsluttet ved årsskiftet 21/22. Periodisk renhold og daglig 
renhold utføres iht fastsatte normer. Inntak av vikarer i forbindelse med sykefravær/ 
korttidsfravær skjer i liten grad med unntak av helsehuset.  

-FDV kommunale boliger: Boligsekretæren jobber med å få tildelt riktig bolig til den enkelte 
familie og leietaker. Utfører også noe boveileding. Han er også saksbehandler på Startlån 
fra 1.3.2022. Salg av boliger har stoppet opp pga høye priser og lite gjennomtrekk.

-Investeringstiltak: gjennomfører Enøk-tiltak,  ventilasjonsanlegg (rådhus og Vidarheim), 
sprinkleranlegg i Bakketun og ladestasjoner for kommunale el-biler.



Utfordringer 2023-2026

- Kostnadsutvikling på strøm sett mot budsjettramme

- Å få store nok økonomiske rammer til vedlikehold for å opprettholde standarden på bygg, 
eiendommer og utstyr 

- Personalressurser til å drifte og vedlikeholde grøntanlegg

- Å selge unna boenheter som det er lite bruk for og som bør erstattes med boenheter som 
er bedre tilpasset behovet

- Større innsats på boveileding i kommunale boenheter 

- Kommunale biler: Strategi for overgang fra fossilt drivstoff til el-biler - fører til økte 
strømutgifter – ladepunkt og omfordeling av energikostnader



Konsekvenser av ramme

Framskrevet 2022-ramme:
- Økte utgifter til strøm vil gå på bekostning av vedlikehold som må reduseres for å            

betale strøm

- Drift av energikrevende anlegg må reduseres/optimaliseres (eksempler: varme-
og ventilasjonsanlegg, svømmebasseng)

- Drift og vedlikehold av grøntanlegg og sentrumsområder vil bli holdt på et lavt 
nivå

- For liten innsats på boveileding fører til økt slitasje og større vedlikeholdsbehov på 
boenhetene    



Tjenesteenhet
Veg, vann og avløp
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Fakta

- Tjenesten har ansvar for kommunens VA-anlegg, som består av:
- Øyer og Tretten vannverk
- Tretten renseanlegg
- 25 høydebasseng
- 26 avløpspumpestasjoner
- Ledningsnett

- Tjenesten har også ansvar for kommunale veger

- Det er totalt 13 ansatte i tjenesteenhet veg, vann og avløp, hvorav 7 er driftsoperatører.



Status
Veg:
- Kommunale veger driftes etter et minimumskrav. Få klager på vintervedlikehold. 

Ønskelig med noe bedre sommerdrift, spesielt på grusveger. Kommunens asfaltveger er 
i hovedsak i god stand. Mange veger reasfaltert de siste årene.

Vann og avløp:
- Vannforsyning driftes innenfor gjeldende regelverk for drikkevannsforsyning.
- Utfordringer med Tretten renseanlegg som heller ikke i 2021 har overholdt 

rensekravene til forurensningsmyndighetene. Avløp fra Øyer ledes til Lillehammer 
renseanlegg og renses der. Ledningsanlegg for avløp er forholdsvis nytt. Det er lite 
innlekking i ledningssystemet.



Utfordringer 2023-2026

I 2022 utsteder Statsforvalteren nye utslippstillatelser for kommunalt avløpsvann. I 
utkastet til utslippstillatelsen, mottatt 17.03.22, står det at Tretten renseanlegg skal 
nedlegges og at avløpet skal overføres til Lillehammer renseanlegg innen 31.12.24. 
Dette innebærer at Tretten renseanlegg må bygges om til en pumpestasjon med 
fordrøyningsbasseng, og deler av ledningsstrekket og pumpestasjoner sørover må 
oppgraderes.

Som en konsekvens av store investeringer de kommende årene, samt økte renteutgifter, 
drivstoffpriser og økte strømpriser, vil gebyrene øke betraktelig i 2023. (Anslag 30-40%).



Konsekvenser av ramme

Framskrevet 2022-ramme

- Veg
- Prisøkning på grunn av økte drivstoffpriser og strømpriser (med samme strømpris 

som nå ut året vil kostnaden kun for strøm til gatelys øke med ca 350.000,- kr 
ekskl. mva

- Vann og avløp
- Økte strømpriser ( ca 3,5mill kr ekskl. mva)
- Hovedplanarbeid VA -> Investeringer, jfr inversteringsplan



Tjenesteenhet
Plan og utvikling
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Fakta
- Arealplan – Kommunal planlegging, andre reguleringsplaner og private 

reguleringsplaninitiativ
- 4 tilsatte – 4 årsverk

- Byggesak – Byggesaksbehandling, utslippstillatelser
- 6 tilsatte – 6 årsverk + 1 person – 0,46 årsverk matrikkelføring

- Oppmåling/deling/seksjonering/dispensasjoner
- 5 tilsatte – 5 årsverk

- Eiendomsskatt
- 1 person – 0,54 årsverk

- Tilsyn etter pbl, spesielt byggesak, men også forurensning
- 1 person – 1 årsverk

- GIS-forvaltning – Geodata, planregister, innsynsløsninger
- 1 person – 0,85 årsverk

- Landbruksvikar – Styrt av Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsal
- 1 person – 1 årsverk



Status
- Arealplan

- Mye ressurser gått med til KDP Øyer Sør. Dette har gått på bekostning av arbeid 
med andre planer og annen kontakt.

- Byggesak
- Etter å ha hatt saksbehandlingstid på opp mot 12 uker ved årsskiftet, kom det 

tilbake saksbehandlere fra permisjon. Saksbehandlingstiden var på veg ned, men 
øker nå igjen. Det forventes mange byggesøknader framover. Det jobbes med å få 
ned saksbehandlingstiden.

- Oppmåling/deling
- Flere reguleringsplaner kommer til realisering, og det gir mye arbeid. Det er mange 

utsatte oppmålingsforretninger, som gir mye å gjøre også neste år.
- GIS

- Det er for liten kapasitet innen GIS. Planregister har mangler, og det blir etterslep 
på innlegging av reguleringsplaner

- Adressering
- Det er for lite ressurser til adressering og vedlikehold av skilt



Utfordringer 2023-2026

- Det er ikke samsvar mellom forventninger til oppgaver som er listet opp i planstrategien 
og tilgjengelige ressurser. Det er lagt inn styrking av planavdelingen i langtidsbudsjettet til 
første halvår 2024. Dette gir en usikkerhet ut over dette. Henvendelser og spørsmål øker 
også, slik at det blir vanskelig å levere det som er forventet

- Det er ikke budsjett til innkjøp av tjenester

- GIS og oppdaterte kartdata blir stadig viktigere for samfunnet. Det er ikke ressurser til å 
levere på nivå som aktører rundt oss forventer.

- Det er ikke tilstrekkelige ressurser til å drive med adressering og gjøre ferdig tidligere 
adresseringsprosjekt. Det trengs også ettersyn av skilt kommunen har ansvar for.



Konsekvenser av ramme

Framskrevet 2022-ramme:
- Framskrevet ramme for 2022 til 2023 vil gi drift på dagens nivå, men ikke budsjett 

til å kjøpe inn eksterne tjenester til planarbeid, om det skulle bli nødvendig. Det 
vil også være utfordrende å ha flere større planarbeid i gang samtidig. Det vil være 
usikkerhet knyttet til om de planer oppsatt etter KDP Øyer Sør vil kunne løses i 
henhold til det tidsskjema som er oppsatt.

- Det vil være for lite ressurser til å løse GIS-oppgaver
- Det vil være for lite ressurser til å løse adressering 


