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Føringer fra Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2025 (vedtatt i KST 2014)

Mål nr . Mål Strategi
1 I Øyer legges det vekt på sunne holdninger og tidlig innsats

gjennom hele livsløpet
Styrke foreldrefunksjonen gjennom å utvikle støttende arenaer og
nettverk
Sikre gode overganger gjennom livsløpet
Legge til rette for fysisk aktivitet og helsefremmede tiltak overfor alle
innbyggere, i samarbeid med frivillige lag og foreninger og ildsjeler
Levevaner og folkehelse er tema i barnehage og skole

2 Innbygge rne i Øyer opplever sitt lokal samfunn som
inkluderende og mangfoldig uten sosiale forskjeller

Legge til rette for at alle innbyggere skal ha like muligheter til å bidra og
delta i lokalsamfunnet
Legge til rette for et variert kultur - og næringsliv
Fremme størst mulig grad av selvstendighet gjennom kvalifisering til
utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse
Bidra til økt gjensid ig kunnskap og forståelse mellom
minoritets/majoritetsbefolkning

3 Barn og unge opplever mestring, trygghet og trivsel i
nærmiljø, skole, barnehage og fritid

Motivere barn og unge til å utvikle sine evner og anlegg for å møte
framtidas utfordringer
Utvikle trygge læringsmiljø som fremmer kunnskap, kreativitet og
samarbeid
Ha framtidsretta og attraktive barnehager og skoler med høy kvalitet på
tjenester
Tilrettelegge for et aktivt og variert kultur - , idretts - og fritidstilbud i
samarbeid med frivillig sektor
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Samlet vurdering

I 2017 prioriterte oppvekstsektoren følgende tiltak og aktiviteter:

Barnehage:
- Forankre arbeidet med helsefremmende miljø i barnehagene. Vi skal så langt det lar seg gjøre omsette mye av tematikken og det te

pros jektet til praktisk handling i den enkelte barnehage.
- Tilby kvalitativt gode tjenester i barnehagen. Evaluere foreldreu ndersøkelsen som er utført desember 2016 og i verksette tiltak ut fra

evaluering en .
- Implementere ny rammeplan for barnehage .

Skole:
- Sikre at Øyerskolen har en ve lfungerende 2 - lærermodell. Arbeide med alle sider ved denne modellen slik at vi får maksimalt utbytte av

ordningen. Sikre at det er felles forståelse på tvers av skolene for hvordan ordningen skal organiseres og gjennomføres. 2017 skal
brukes til å videreutvikle samarbeid et mellom PP - tjenesten og skole ne .

- Gjennomføre ungdomstrinn i utvikling på en hensiktsmessig måte som og så trekker inn barneskolen e på en hensiktsmessig måte .
Felles:

- Starte arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst høst en 20 17.
- Gjennomføre tver r sektorielt prosjekt «Musikk, motorikk og mestring» ; K ulturskolen, barnetrinnet, PP - tjenesten og fysioterapeut deltar .
- Arbeide på tvers av sektorene Familie - og inkludering og O ppvekst med planer som berører begge sektorer.

Vurdering:

Barnehage:
Prosjektet helsefremmende miljø i barnehagene ble avsluttet i november 2017. Vi har gjennom dette arbeidet blitt enige om en del felles
prinsipper som vi mener er viktig e for å sikre et godt helsefremmende miljø i barnehagene. Vi har nedfelt de tte i en folder som oppsummerer
kortfattet det viktigste for arbeidet fremover. Prinsippene skal nå implementeres og bli en naturlig del av det kontinuerlige arbeidet som gjøre s
i ALLE barnehagen e i Øyer.
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Vi har arbeidet med resultatene fra foreldreundersøkelsen, det er et stykke igjen før vi kan si at vi gjør en kvalitativt god nok jobb med
oppfølging av resultatene. Vi forsetter dette arbeidet i 2018 med ny ordning for kompetanseutvikling for barnehage ne .

Arbeidet med ny rammeplan er vi godt i gang med. Hver barnehag e arbeider systematisk og godt med tilnærming en til nytt rammeverk. De
involverte har deltatt på en del felles samlinger i regi av fylkesmannen.

Skole :
I arbeidet med å sikre en velfungerende 2 - lærermodell h ar vi kommet ganske langt. Det gjennomføres nå systematisk kursvirksomhet og det er
høyere bevissthet på samarbeidet som kreves for å få maksimalt ut av ordningen. Vi ser fortsatt at det er noen lokale forskjeller som vi må
arbeide for å utjevne. Punktene til forbedring som kom frem gjenno m evalueringen av ordningen arbeid es det nå med i forbindelse med
revidering av planen for barn med særskilte behov , dette for å sikre sammenheng med det øvrige spes ped arbeidet som gjøres ute på skolene .
Det er naturlig at gruppa med spes ped ansvar på skolene går sammen om å ta tak i de t som har fremkommet i evalueringen . D et er selvfølgelig
slik at 2 - lærermodellen som ordinær spesialundervisning påvirkes av fravær .

Ungdomstrinn i utvikling er avsluttet og gjennomført i henho ld til oppsatt plan. Vi har i noen grad klart å involvere barneskolene , d et te er først
og fremst på analyse av resultater på nasjonale prøver i regning. Et mer systematisk arbeid med analyse av resultater følger vi opp i 2018 med
ny ordning for kompe tanseutvikling for lærere . Vi vil blant annet få økt kompetanse på analyse av resultater gjennom tett samarbeid med
Høgskolen i Innlandet.

Felles:
Vi fikk ikke midler til prosjektet «Musikk, motorikk og mestring» , prosjektet er derfor ikke gjennomført. Når det gjelder planarbeidet er det satt
i gang rullering av planer som berører sektorene Familie og inkludering og O ppvekst , eksempelvis p lanen for barn og unge med særskilt e
behov .

Kommunede lplanarbeidet ble startet høsten 2017. Det vil bli utarbeidet en felles plan for livsløp (oppvekst, helse - og omsorg og folkehelse).
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Fakta om sektoren

Regnskap 2017 Justert budsjett 2017 Opprinnelig
budsjett 2017

Regnskap 2016

Samlet sektor 85774 85546 86257 83692
Nettoramme – Mosjordet 5811 5817 4775 5379
Nettoramme – Vidarheim 9901 9852 7959 8863
Nettoramme – Aurvoll 11008 10677 10573 10345
Nettoramme – Solvang 21060 20886 20098 19967
Nettoramme – Øyer usk 19653 19626 19542 20297
Nettoramme – Felles oppvekst 18341 18690 23310 18841
Antall årsverk barnehage 25,6 25,6
Antall årsverk skole 74,83 76,63
Antall ansatte barnehage 31 31
Antall ansatte skole 90 96
Lønnsutgifter 75639 70373 66653 71715
Nøkkeltall 1 – antall barn i
kommu nale barnehager

116 1 13

Nøkkeltall 2 – antall barn i private
b arnehager

98 102
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Nøkkeltall 3 – antall elever i
grunnskolen

537 542 556

Mellom 3 og 7 nøkkeltall. Kronebeløp i hele 1000

Kommentarer til nøkkeltall :
1. Det er små variasjoner på barn i barnehagen. Likevel ser vi at relativt små endringer kan gjøre store utslag på behovet for
bemanning
2. Barnetallet i de private barnehagene er stabilt
3. Det har vært en nedgang elevtallet de siste årene. Det har medført en reduksjon på antall klasser fra 3 til 2 på 8. trinn
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Sektorrapport 201 7

Familie - og
inkludering

Øyer 06.04.2018
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Samlet vurdering

Sektoren har fulgt opp vedtatte planer og igangsatte prosjekter gjennom året. De ansatte viser stort engasjement og er opptat te av at det skal
leveres kvalitativt gode tjenester til innbyggerne innenfor de rammer som er gitt. Kompetansen er god, men den b emanningsmessige
kapasiteten har vært en utfordring innenfor enkelte tjenester. Det har vært lagt til rette for at ansatte kan gjennomføre ett er - og
videreutdanning som sikrer kvaliteten på tjenestene framover og som bidrar til nytenking. Videre - og etter utdanning finansieres i all hovedsak
med eksterne midler.

Bosetting og integrering av flyktninger.
Kommunestyret vedtok i K - sak 21/17, jfr. k - sak 112/16, at det skulle bosettes 20 flyktninger i 2017. Med familiegjenforening ble det bosatt 25.
Bosetting a v flyktninger involverer alle tjenester og sektorer i kommunen og det pågår samarbeid p å tvers innenfor ulike områder.
Handlingsplan for integrering og inkludering for perioden 2015 - 2019 er fulgt opp.

De største utfordring ene i bosettingsarbeidet i 2017 har vært knyttet til bolig , arbeidstrening/praksis og barnehageplasser . I 2017 ble det
gjennomført et utredningsarbeid for å se på alternativer for å fremskaffe flere boliger, spesielt små boenheter til unge og enslige generelt dvs
ikke bare flyktninger. Det er konkludert med at kommunen bør inngå avtale med privat(e) aktør ( er ) og arbeidet vil bli fulgt opp i 2018. Startlån
og boligtilskudd bruk es aktivt for å få flyktninger til å etablere seg i egen bolig.

Fra og med høsten 2017 ble hele introduksjonsprogrammet kjøpt fra Lillehammer kommune v/Lillehammer læringssenter. Det er lagt til re tte
et praksisrettet løp og et utdanningsløp. Det trengs flere arbeidstreningsplasser i kommunen og dette bør følges opp. Pga at kommunen ikke
har priori tert ressurser til løpende barnehageopptak var det flere barn som ikke fikk barnehageplass og de voksne har ikke fått mulighet til å
starte på introduksjonsprogrammet. Konsekvensene dersom det ikke lykkes å få flyktninger ut i arbeid, er økte kostnader for kommunen i
årene framover og negative konsekvenser for den enkelte og familien.

Psykisk helse og rusarbeid
Det er gjennomført flere prosjekter i 2017 , det har vært krevende å få til dette innenfor driften. Det er viktig at det følger ressurser med til
g jennomføring og at det er mulig å implementer e tiltak over tid. To av prosjektene er interkommunal e, ett i regi av H elseregion S ør -
Gudbrandsdal hvor det bl.a. vurderes muligheter f or samarbeid om akutt ambulant team og kompetanseheving og ett mindre prosje kt som
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omhandler ungdom og utenforskap. Det er gjennomført e t kommunalt prosjekt rettet mot ungdom som har falt ut eller er i ferd med å falle ut
av arbeid/utdanning.

Det bl e gjennomført brukerplan - kartlegging i 2017 , for fjerde gang. Kartleggingen synl iggjør hvor mange som har utfordr inger i forhold til
rus/psykisk helse og som har kommunale tjenester. Kartleggingen gir et viktig bilde av status på området og kan brukes som grunnlag for videre
planleggingsarbeid. Totalt fikk 20 7 personer tilbud om tjen ester fra enhet psykisk helse og rus .

SLT (samordning av lokale rus - og kriminalitetsforebyggende tiltak) er implementert i organisasjonen etter prosjektperiode n . Politirådet er
styringsgruppe og det er etablert en koordineringsgruppe for arbeidet . Det er utarbeidet h andlingsveileder mot hatkriminalitet og voldelig
ekstremisme .

N AV
NAV - kontoret i Øyer er e t av de få s om fortsatt består som eget NAV - kontor. Det er imidlerti d utstrakt samarbeid i regionen om bl.a. tiltak. Det
leveres jevnt over gode resultater fra kontoret. Antall stønadsmottaker e økte fra 2016 til 2017, men mange hadde engangsytelser/ kortvarige
tiltak og var ikke stønadsmottake re ved årsskiftet. Når en ser bort fra dette, har antallet s tønadsmottakere vært relativt stabilt de siste årene.
NAV - kontoret mottok tilskudd til b arnefattigdomssatsing i 2017 , d et te ga mulighet til bedre oppfølging av barnefamilier. Det har vært vakanse i
en stilling i perioder, men det forventes å få ansatt ny i 2018 slik at det blir bedre kapasitet til oppfølging av personer med store hjelpebehov og
til gjeldsrådgivning.

Arbeidssenteret
Antall brukere med dagtilbud er økt og det har kommet på plass flere eksterne arbeidsstasjoner.
Det drives ellers vedproduks jon i relativt s tort omfang med bl.a. ved fra kommunal skog. Arbeidssenteret gir tilbud til mange ulike grupper. Det
er behov for arbeidstreningsplasser for personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, stønadsmottakere med akti vitetsplikt i NAV
og flyktninger. Det vil bli vurderes hvilke muligheter det er få å få til dette innenfor eksisterende rammer.

Barn - og unge
Samfunnsplanens mål om tidlig innsats, styrking av foreldrefunksjoner og gode overganger som kan bidra til at barn og unge opplever mestring ,
trygghet og trivsel har vært førende for aktiviteten.
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Helsestasjon/skolehelsetjenesten
Tjenesten fikk økt stillingsressurs i 2017 i tråd med økt rammeoverføring til kommunen. Innsatsen er økt bl.a. inn mot ungdomsgruppa og
overfor flyktninger. Tidlig innsats tiltak som kartlegging av barseldepresjon ( EPDS ) og foreldreveiledningstilbud for å styrke
omsorgskompetansen hos foreldrene, er gjennomført. Et prosjekt med fokus på seksuell helse og et prosjekt knyttet til immigrasjonshelse er
gjennomført med statlige tilskuddsmidler. Det siste videreføres i 2018.

PP - tjenesten
Tjenesten har arbeidet tett sammen med barnehage og skole og deltatt i ulike faste samarbeidsfora. PP - tjenesten opplever å bli involvert i og
trukket inn som en ressu rs i skoler/barnehager og er en aktiv medspiller i utviklingsarbeid. De ansatte deltar i videreutdanning finansiert av
staten. Aktiviteten i tjenesten styres mer mot systemrettet arbe id, det vil bl.a. si veiledning og tilrettelegging. Det har i perioder vært
sykefravær/reduserte stillinger som har gitt utfordringer når det gjelder oppfølging av det systemrettede arbeidet.

Barneverntjenesten
I 2017 gikk KS ut med et tilbud om deltakelse i Barnevernløftet for Inn la ndet , Øyer kommune besluttet å delta. Ar beidet starter opp i 2018.
Barneverntjenesten har i 2017 hatt mange komplekse saker. Flere barn/unge er i fosterhjem/institusjon og de økonomiske ressur sene til
tiltakene er kostna dskrevende. Det gis veiledning/ bistand til styrking av foreldrefunksjoner d er barn bor hjemme. Tjenesten benytter også
familieråd for å avklare ressurser og støtte i famil ie og nettverk. Familieråd kan også benyttes av andre tjenester. Det er startet et arbeid for å
se på akuttberedskapen i barneverntjenesten i den hensikt å få t il et samarbeid med andre kommuner om dette. Dagens ordning tilfredsstiller
ikke statens krav til akuttberedskap. Arbeidet følges opp i 2018.

Botilbud/miljøarbeid/aktivitet/arbeid
Det er avdekket behov for botilbud med tilrettelagt e tjenester for mange unge. Noen har hatt tiltak fra barnevernet, men trenger oppfølging
også etter 18 eller 23 år. Noen har funksjonsnedsettelser eller utfordringer knytte t til psykisk helse/rus og trenger helhetlig og tett oppfølging.
Behov og tiltak vil bli fulgt opp gjenno m videre planarbeid. Et tiltak som er blitt utredet i 2017 er etablering av bofelleskap som sameie og hvor
aktuelle brukere kan kjøpe sin leilighet, men hvo r kommunen har fellestjenester/ bemanning . Se for øvrig om boliger under bosetting av
flyktninger.
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Fakta om sektoren

Regnskap 2017 Justert budsjett 2017
Opprinnelig

budsjett 2017 Regnskap 2016

Nettoramme 54700 53058 43482 47223
Nettoramme – Familie 40856 39728 30852 33704
Nettoramme - NAV 9230 8832 8132 8846
Nettoramme – Arbeid og aktivitet 4614 4498 4498 4673
Antall årsverk 44,6 43,6
Antall ansatte 62 60
Lønnsutgifter 42226 40832 38384 34210
Nøkkeltall 1 - Antall helsesøstre 5,3 inkl. prosjektst. 4,5
Nøkkeltall 2 - Antall under 30 med
tjenester fra psykisk helse og rus

Pr 31.12.17:
4 3

Pr 31.12.16:
4 2

Nøkkeltall 3 - Antall
stønadsmottakere s osialhjelp 17 5 158
Nøkkeltall 4 - Antall på
intro.program

35 40

Nøkkeltall 5 - Antall med
arb.sentertilbud

35 33

Kronebeløp i hele 1000

Kommentarer til nøkkeltall:
1. Økt i hht økningen i rammeoverføringen til kommunen
2. Stabilt
3. Antallet har økt fra 2016, men ikke antall på langtid sytelse . Det er mange m/lave engangsutbetalinger som gir utslag
4. Noe redusert
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5. Stabilt

Målkart 2017

Fokusområder Mål Måloppnåelse Kommentar
Økonomi
Avvik fra budsjett Ingen avvik fra budsjett Målet ble ikke nådd

Negativt avvik på
kr1.640.000

Se rådmannens årsberetning

Medarbeidere
Sykefravær Under 5 % Under 5 % unntatt i en

enhet
Tiltak iverksatt der målet ikke er
nådd

Felles satsingsområder for 201 7
1. Møteplasser Felleskap og tilhørighet

for alle

Bidra til synliggjøring av
ressurser hos flyktninger
og skape arenaer for
kontakt mellom ulike
kulturer

Åpne møter i samarbeid
mellom sektorene KF og FI
er gjennomført på
biblioteket. Flerkulturelt råd
har hatt åpne arrangement.
Frivillige har initiert ulike
aktiviteter.

Eks.: 11 nasjoner
representert blant de
ansatte v/Solvang skole

Det kan gjøres mer for å
rekruttere flyktninger til
arbeidstrening/arbeid i flere
enheter
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2. Innovasjon/Aktivitet Bedre tilbud for utsatte
barn og unge

Felles kompetanseheving

Bedre helse for alle

Redusere risiko for
utenforskap

«Familiens Hus» etablert i
kontorbygget på Tretten

Felles fagsamling og kurs er
gjennomført. Fokus på
«Tverrfaglighet som
suksesskriterium»

Deltakelse i program for
folkehelsearbeid. Prosjektet
«utvidet skoledag» etablert.
Veiledning fra
Østlansforskn ing og HINN

Større helsesøsterressurs
med økt tilgjengelighet på
ungdomsskolen og
biblioteket

Etablert grupper for kvinner
og menn, veiledning

Jfr. program for
folkehelsearbeid
Nærmere info under tidlig
innsats.

Jfr. økning i rammeoverføringen

Jfr. prosjekt immigrasjonshelse

3. Tidlig innsats Gi foreldre med spebarn/
småbarn trygghet i
omsorgsrollen

Gi nyankomne flyktninger
trygghet i
oppdragerrollen

Samtaler og kartlegging for
tidlig identifisering av
hjelpebehov gjennomføres

Tilrettelagt
f oreldreveiledningskurs i
introprogrammet
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Barn skal oppleve
mestring, trygghet og
trivsel

Implementere SLT
arbeidet

Tiltak innenfor «utvidet
skoledag»
Samarbeid mellom
sektorene Oppvekst, KF og
FI om innhold

SLT arbeidet følges opp av
koordineringsgruppa
Handlingsplan mot
hatkriminalitet og voldelig
ekstremisme er utarbeidet

Jfr. program for
folkehelsearbeid, innhold i
«utvidet skoledag»

Utfordrende å opprettholde SL T
innenfor budsjettrammene

Indikatorer fra Kommunebarometeret

1. Snitt stønad s lengde for sosialhjelps -
mottakere mellom 18 – 24 år

5 måneder Målet om redusert
stønadslengde er ikke nådd

Aktiviteten må økes i 2018.
Tilsetting i stilling som har vært
vakant

2. Snitt stønad s lengde for sosialhjelps -
mottakere mellom 25 – 66 år

5 måneder Målet om redusert
stønadslengde er ikke nådd

Se kommentaren ovenfor

3. Tidlig innsats netto utg. til
forebygging Økt innsats

Netto utgift er økt: Økt
tilstedeværelse av
helsesøster på skolene

Flere stillinger til helsestasjon
og skolehelsetjenesten

4. Barnevern brukerundersøkelse G jennomfør es Ikke gjennomført, ble
gjennomført i 2016

Viktig med tilbakemelding fra
de som mottar tjenester,
gjennomføres 2018
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Sektorrapport 2017

Sektor helse og omsorg

Tretten , 6.4. 201 8
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Samlet vurdering

Sektoren yter mange forskjellige helse - , pleie - og omsorgstjenester til brukere i alderen 18+ som har beh ov for dette. Dette gjelder stort
spekter av tjenester; somatikk , alders psykiatri, sammensatte behov, forebyggende og tidlig innsats.

Sentrale oppdrag til alle ansatte er at brukeren og hans /hennes behov skal stå sentral t , og tjenestene skal ytes sømløst i nnenfor lo v – og
regelverket og tildelte økonomisk e ra mme r . Enhetenes største utfordring i 2017 var å holde budsjettene og samtidig yter god nok kvalitet .

S ektorlederteamet har opplevd samarbeidet med hovedtillitsvalgte som konstruktiv t og med respekt for hverandres ståsted. Alle ansatte,
avdelingsledere, st ab og enhetsledere fortjener stor honnør for alle gode tjenester som ble ytt til våre brukere, og for de faglige resultatene
som er nådd.

Kommunen har et avvikssystem, standarden (TQM). Alle rutiner o g prosedyrer er beskrevet og ajourført i dette systeme t. Ansatte skal
registrere avvik fra rutinene eller prosedyrene og avdelingslederne skal følge opp avvikene . I tillegg til oppfølging av hvert enkelt avvik,
gjennomgår enhetslederne hvert tertial alle avvi kene systematisk for å sikre organisasjonslæring/fo rbedring.

Tildelingsteamet fatter vedtak om tildeling av tjenester, a ntall kl ager er mindre enn 1 % av totalt antall vedtak gjennom året .
Brukerundersøkelsen ga ingen be merkninger om kvaliteten i tjenestene. I 2017 fikk ingen av enhetene tilsyn fra Fylk esmannen i Oppland eller
fra A rbeidsti lsynet.

I likhet med de siste årene er bare den lovpålagte delen av kompetanseplanen gjennomført; Dem ens ABC og internundervisning i forbindelse
med sommerferi e, for studente r og lærlinger. De fleste avdelinger og ansatte har gjennomført e - læringsmoduler fra e - læringssystemet
« Veilederen » . Enhetsledere, avdelingsledere og noen nøkkelpersoner skal i perioden 2015 – 2018 gjennomføre studiet Personal og Ledelse og
studiet helserett, forvaltnings rett, prosjektledelse ved Høyskolen Innlandet (HINN).
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Fakta om sektoren

Regnskap 2017 Justert budsjett 2017
Opprinnelig

budsjett 2017 Regnskap 2016

Nettoramme Sektor H & O 98 116 95 847 95 646 94965
Nettoramme – Felles PLO 7 661 8 295 9 263 7135
Nettoramme – Øyer Helsehus 30 652 30 148 30 134 30569
Nettoramme – Kjøkken (ØHH) 4 923 4 785 4 285 4974
Nettoramme – Hjemmetjenesten 17 887 16 363 16 374 17067
Nettoramme – Bofellessk/miljøtj 22 551 22 437 21 959 21831
Nettoramme – Helse/foreb tj 14 442 13 819 13 631 13389
Antall årsverk 121 114,34
Antall ansatte 180 158
Lønnsutgifter 9 2513 86 489 85 798 88696
Kronebeløp i hele 1000
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Målkart 2017

Fokusområder Mål Måloppnåelse Kommentar
Økonomi
Avvik fra budsjett Ingen avvik fra budsjett Negativt avvik: 2,3 mill kr 2,4 % avvik

Medarbeidere
Sykefravær 9 % 8, 14 % 2016: 8 %

2015: 12,4 %
2014: 12,5 %

LedMed Snitt skår pr enhet 66 Ledmed ikke gjennomført i 2017

Felles satsingsområder for 201 6
Innovasjon Hverdagsrehabilitering

Velferdsteknologi / digitalisering
Hverdagsrehabilitering er i drift.
Mange nye teknologiske
løsninger er tatt i bruk

Møteplasser Dagsenter demens
Dagaktivitetssenter

DIGI - KOM - Eldrekaffe

Dagsenter og
dagaktivitetssenter hadde fl ere
brukere.
Det er gjennomført
forebyggende seniortreff.
Sektorene K&F og Oppvekst har
gjennomført IT for eldre kafe.

Tidlig innsats Dagsenter Demens
Trim & sosialt tilbud

Økt bruk av dagsenter og
trim/sosialt tilbud både på
Tretten og i Øyer.

Indikatorer fra
Kommunebarometeret
Andel 80 åringer som får tjenester 50 % 64 % av hjemmeboende får en

tjeneste, 49,6 % av
hjemmeboende får

44 innbyggere > 90 år får
hjemmesykepleie. Snitt alder ØHH
85 år.
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hjemmesykepleie, 75 % av
antall eldre > 80 år får en pleie -
og omsorgstjeneste

Antall vedtakstimer pr uke for
ressurskrevende brukere

380 250 Nedgang i ressurskrevende brukere
innenfor IS4 forskrift, dvs noen
brukere nådde ikke opp til
innslagspunktet

Antall brukere med omfattende behov
(> 400`kr)

2 8

Maks antall vedtakstimer pr uke i H T 380 420

Ansikt til ansikt tid i HT (ATA tid) 55 % 50 %

Avvik standard belegg korttidsavdeling 0 0

Utleie av rom ved ØH H til Lillehammer
kommune ( 1000 kr )

1.400 2.850 2016: 2.317
2015: 2.460
2014: 4.380

Antall « overliggere »/ pasienter i SI H F 10 døgn 2 døgn

Venteliste langtidsplass 0 5

% antall brukere av forebyggende tiltak
(andel 70+)

95 35

% antall vernepleiere av totalt antall
ansatte

50 40

Antall sykehjemslegetimer ØH H pr
pasient

3,3 timer 3,3 timer

Antall pasienter pr fastlege 1100 1090
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Sektorrapport 201 7

Kultur og fritid

Øyer, 9 . 4 .201 8



Sektor rapporter 2017 21

Samlet vurdering

Økonomisk status
Sektor Kultur og fritid har levert overskudd i 2017, for første gang på svært lenge. Det har tatt altfor lang tid å innrette driften i enhetene til
tildelt ramme. Det har også tatt altfor lang tid å hente inn akkumulert underskudd fra tidligere år, noen tilfeldigheter i 20 17 hjalp oss i havn.
Tilfeldighetene gjaldt hovedsa keli g en langtidssykmelding , hvor det ikke ble satt inn 100 % vikar og hvor lønnsmidler da ble spart. Dette er ikke
en heldig måte å spare på, og behovet for oppfølging av en del arbeidsoppgaver , vil være høyere i 2018. Innsparing er også en medvirkende
årsak til at Øyer kommune skårer lavt på kultur i KOSTRA/Kommunebarometeret for 2017.

Kulturskolen
Kulturskolen har fortsatt noe merforbruk. Det må fortsatt strammes noe inn for at drift en skal tilpasses rammen. Kulturskolen har en del
utgifter til tiltak for forbedri ng av amfiet på Solvang. Amfiet b enyttes mye av kulturskolen til forestillinger, men også av grunnskolen til
samlingsstunder og av Øyers kulturliv til forestillinger og aktivit eter.

Biblioteket
Biblioteket har arbeidet hardt for å holde ramme n . Sykefravær har gitt noe inn spar ing da det ikke har blitt satt inn vikar , dette sliter på resten
av arbeidsstyrken og er i kke en holdbar løsning på sikt. Det er et p ositivt samarbeid med Frivillig hets sentralen og Historielaget ved avdeling
Tretten , til tross for dette går besøket ned. Aktivite ter ved avdeling Øyer har godt besøk . U tlån samlet ligger fortsatt lavt.

Kultur allment
Innenfor kultur a llmen t har det også i 2017 vært mye fokus på Pilegr imsleden og friluftsliv. Det er store behov og viktig å være «hands - on» når
det gjelder vedlikehold av stier og friluftsområder.

Ungdomsarbeid
Det gode samarbeidet som er etablert med nabokommunene er videreført gjennom bl.a. Musikkfest Lilleham mer og UKM. Samarbeidet s kaper
mange gode arenaer for ungdom på tvers av kommunegrensene. Arbeidet med UKM fylkesfestival 2018 - 2020 startet opp høsten 2017 , Øyer er
medarrangør i dette arrangementet som tar imot drøyt 300 ungdommer fra hele fylket.
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Fakta om sektoren

Regnskap 2017 Justert budsjett 2017
Opprinnelig

budsjett 2017 Regnskap 2016

Nettoramme - sektor 9 467 9 787 9 699 9 397
Nettoramme – Øyer kulturskole 2 355 2 269 2 319 2 297
Nettoramme – Øyer folkebibliotek 1 312 1 356 1 378 1 416
Nettoramme – Kultur allment 5 156 5 292 5 152 4 919
Nettoramme – Ungdom og friluft 644 870 850 765

Antall årsverk 9,4 9,4 9,4
Antall ansatte 20 20 20
Lønnsutgifter 6 330 6 379 6 378 6 245
Nøkkeltall 1 – elever kulturskolen 220 230 237
Nøkkeltall 2 – utlån bibliotek 10 733 14 000 10 366
Nøkkeltall 3 – besøk ungdomsklubb pr.
uke

15 30 10

Nøkkeltall 4 – støtte til lag og foreninger 196 200 210
Mellom 3 og 7 nøkkeltall. Kronebeløp i hele 1000

Kommentarer til nøkkeltall :
1. Flere elever har flere plasser på kulturskolen, ingen dramatisk nedgang
2. Svak økning av utlån. Dette inkluderer e - bøker
3. Svak økning av besøk på ungdomsklubben
4. Hard prioritering av kulturmidler
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Målkart 2017

Fokusområder Mål Måloppnåelse Kommentar
Økonomi
Avvik fra budsjett Ingen avvik fra budsjett Positivt avvik 3,4 % Sparte lønnsmidler pga

langtidssykmelding
Medarbeidere
Sykefravær Sektormål <3 % 5,59 % En langtidssykmelding

LedMed <80 Ikke gjennomført

Felles satsingsområder for 201 6
4. Innovasjon Samarbeid på tvers i

kommunen og regionalt
for å styrke
aktivitetstilbud til alle
generasjoner

Ikke tilfredsstillende Samarbeid med
skole/frivillighetssentral om IT -
opplæring for eldre ble ikke så
vellykket som forutsatt

5. Møteplasser Opprettholde eller øke
antall uformelle
møteplasser

Tilfredsstillende Øyer folkebibliotek avd. Tretten
utvikles videre som møteplass,
bl.a. i samarbeid med
frivillighetssentralen og
historielaget

6. Tidlig innsats Opprettholde godt
samarbeid med andre
sektorer for å fange opp
utsatte barn og unge

Tilfredsstillende SLT - arbeid og andre tiltak har
fokus på å fange opp utsatt
ungdom. Ungdomskonsulent er
tett på i dette arbeidet

Indikatorer fra Kommunebarometeret

1. Netto driftsutgifter kultur av total >/= 3,5 % 2,4 % Fortsatt nedgang, Øyer
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kommune skårer svært lavt på
kultur i Kommunebarometeret

2. Netto driftsutgifter til barn/unge >2,8 1,0 Noe usikkerhet forbundet med
dette tallet, uansett noe
redusert andel pga
langtidssykmelding

3. Netto utgifter til bibliotek >2,2 2,0 Noe usikkerhet forbundet med
dette tallet, men det er en klar
nedgang.

7. Andel elever i kulturskole >/= 4,4 4,7 Stabil høy dekningsgrad over
flere år
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Sektorrapport 201 7

Plan og utvikling

Øyer, 03.05 .201 8
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Samlet vurdering

Enhet Plan, byggesak og oppmåling
Det er fortsatt stor byggeaktivitet i Hafjell, antall behandlede byggesaker er 12 % høyere enn i 2016 (20 % høyere enn i 2015). Oppmåling har
også behandlet mange saker i 2017 , tilnærmet samme antall so m de foregående to årene. Det 3 - årige prosjektet «Riktig kartgrunnlag for
effektive tjenester» er godt i gang. Arbeidet med kommuneplanen s arealdel har gått sin gang og planen ble lagt frem for sluttbehandling i
oktober 2017. Kommunestyret vedtok å sende p lanen tilbake for forenkling av bestemmelser og ytterligere vurdering av LNF - spredt med en
målsett ing om at p lanen skulle opp igjen for ny tredje gangs høring våren 2018. Det er sluttbehandlet færre reguleringsplaner i 2017 enn de to
foregående årene, men det er gjennomført mange oppstartsmøter siste halvår i 2017, slik at det kan forventes flere planer i 2018.
Retaksering av grunnlaget for eiendomsskatt er gjennomført med økonomisk virkning fra 2018, i den forbindelse har bemanningen vært økt
med ca et årsverk.

Enhet Eiendom
Nytt legekontor i Øyer sentrum ble tatt i bruk våren 2017. Deler av innleid areal framleie s til f ysioterapeutene i Øyer. Enheten har forvaltnings - ,
drifts - og vedlikeholds ansvaret for innleid areal. Høsten 2017 ble omorganisering av boligforvaltningen forberedt. F ra 01.01.2018 har enheten
ansvaret for alle utleieenhetene som kommunen disponerer, unnta tt institusjonsplasser som fortsatt håndteres av sektor Helse og omsorg.
Kommunen har 69 egne og 50 innleide boenheter. Utover dette har kommunen tildelingsrett for 18 enheter. Det er gjennomført no e
o mbygging av kontorbygg et på Tretten. Løpende vedlikehol d er gjennomført som planlagt .

Enhet Utbygging
Enheten har vært besatt med 2,5 årsverk i 2017. Det har i 2017 vært en jevn aktivitet når det gjelder utbygging og rehabilitering av VA - nettet i
kommunen, eksempelvis utskifting av kloakkpumpestasjon i Bådst ø og vannpumpestasjon i Musdal. Det har vært utredet og forprosjektering er
igangsatt for gang - og sykkelveg fra Coop Prix Tretten til Tretten kirke, tilsvarende gjelder et støyskjermingstiltak i Skriua. Forprosjektering av
Tretten brannstasjon ble også ut ført, noe som førte til at det ble synliggjort at budsjettrammen ikke strakk til. Den 18 mai ble deler av
kommunen utsatt for flom som det ble en del etterarbeid som følge av, to – tre månedsverk ble brukt til oppfølging overfor NVE og
innbyggere/grunneier e i utsatte områder.

Enhet Veg, vann og avløp
Enheten har i 2017 tatt i bruk tre nye høydebasseng/pumpestasjoner. Enheten har ved siden av den daglige driften arbeidet med forprosjekt
for Tretten renseanlegg. Arbeidet med hovedplan for vann og avløp er o gså satt i gang i 2017. I løpet av året har det vært gjennomført tilsyn,
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både fra Mattilsynet og Fylkesmannen i Oppland. Sistnevnte påpekte mangler både ved overordnet risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS) og ved
den detaljerte analysen for enhet Veg, vann og avløp. Arbeidet med overordnet ROS er igangsatt 2017. I tillegg har enheten satt i gang
arbeidet med sin detaljerte/konkrete analyse. Enheten fikk ny e nhetsleder i oktober 2017.

Fakta om sektoren

Regnskap 2017 Justert budsjett 2017
Opprinnelig budsjett

2017 Regnskap 2016
Nettoramme - sektor 32 045 32 036 30 513 2 8 680
Nettoramme - BAG 8 346 8 772 7 467 6 699
Nettoramme - Eiendom 21 604 21 205 23 046 21 936
Nettoramme – Utbygging 0 0 0 0
Nettoramme – veg, vann og avløp 2 095 2 059 0 45
Andel av kommunens netto driftsutgifter Fylles ut på Tingberg Fylles ut på Tingberg Fylles ut på Tingberg Fylles ut på Tingberg
Antall årsverk 52,4 51,13
Antall ansatte 58 55
Lønnsutgifter 37 353 37 892 37 465 32 592

2017 2016 2015
Antall vedtatte
oppmålingssaker/byggesaker/plansaker

177/427/5 180/382/7 183/356/10

Antall abonnenter vann/avløp 3793/3744 3 432/3 501 3 075/ 3 172
Antall abonnenter feiing/renovasjon 4645/5696 4386/5531 4271/5381
Antall km kommunale veger/gang - sykkelveger 36/11 36/11 36/11
Antall km ledningsnett vann/avløp/overvann 133/122/23 127/119/22 121/114/21
VA – tekniske installasjoner vann/avløp 24/26 22/26 22/26

Kronebeløp i hele 1000

Målkart 2017
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Fokusområder Mål Måloppnåelse Kommentar
Økonomi
Avvik fra budsjett Ingen avvik fra budsjett Se rådmannens årsberetning

Medarbeidere
Sykefravær <5 % 4,99 % Ingen kommentar

LedMed >70 - Ikke gjennomført i 2017

Felles satsingsområder for 201 6
8. Innovasjon Kommunens kartgrunnlag

er oppdatert.
Prosjekt «Riktig kartgrunnlag
for effektive tjenester» er godt
i gang

3 - årig prosjekt med oppstart 2017

9. Møteplasser Tilrettelegge for
møteplasser i planprosesser

I de plansakene der det er
aktuelt blir innregulering av
møteplasser vurdert

10. Tidlig innsats Gjennomføre tiltak i hht
trafikksikkerhetsplan

a) G/S - veg Coop Prix
Tretten til Tretten
kirke

Vintervedlikeholdet av
veger og plasser utføres i
hht retningslinjer.

Forprosjektering er igangsatt

Gjennomført

Avventer samfinansiering med
Oppland fylkeskom mune
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