Oppfølging av vedtak fattet i politiske
organer
Status ved utløp 1. tertial 2019 ( 30.april )
➢ Status ikke ferdigbehandlede saker
➢ Saker på vent
➢ Ferdigbehandlede/gjennomførte saker som foreslås tatt ut av statuslisten
Forkortelser i dokumentet:
-R
- OUK
- BS
- HV
-Ø
- HR

Rådmannen
Sektor oppvekst, utdanning og kultur
Sektor by- og samfunnsutvikling
Sektor helse og velferd
Økonomisk planlegging og analyse
HR-enheten

STATUS IKKE FERDIGBEHANDLEDE SAKER pr. 30.4.2019
KOMMUNESTYRET
VEDTAK
Møtedato 25.9.2014 i sak 76
ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN
14. Organisering av drift av idrettsanlegg i Lilleh. Det er
nødvendig å tenke nytt om organisering av drift av idrettsanlegg i
Lillehammer kommune. Det bør derfor settes ned en gruppe
bestående av medlemmer fra formannskapet, administrasjon,
anleggseiere og idrettsrådet. Det bør videre opprettes et
arbeidsutvalg blant gruppas medlemmer for å sikre en raskere
fremdrift.
Mandatet til gruppa er:
*Lage en organisasjon som skal drifte idrettsanleggene i
Lillehammer kommune.
*Det skal legges vekt på drift av breddeidrettsanlegg.
*Vurdere samdrift mellom private og kommunale anlegg samt

ANSVAR
R

STATUS
ENDRET
Notat utarbeidet. Arbeid igangsatt og
sees i sammenheng med
kommunestyresak 11/19, vedtak av
21.2.19

1

Olympiaparkens anlegg for å finne områder en felles drift vil
være formålstjenlig.
*Lage en driftsmodell som er mer effektiv og kostandssparende
enn dagens drift
*Se på mulighetene for større inntekter, ved arrangement og
utleie f.eks. gjennom felles booking, arrangement etc.
Møtedato 10.12.15 i sak 109/15
KOMMUNEDELPLAN FOR MILJØ MED HOVEDTEMA
KLIMA OG ENERGI 2016-2025 – SLUTTBEHANDLING
3.Kommunestyret vil anmode rådmannen om å ta kontakt med
fylkeskommunen for å få et bedre kollektivtilbud inn til byen for
å redusere biltrafikken. Dette må tilpasses tidspunkt for
arbeidsdagens start og slutt på kommunens største arbeidsplasser,
som
Sykehuset Innlandet, Statens Vegvesen og Fylkesmannen i
Oppland.

Møtedato 10.12.15 i sak 114/15
ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016-2019 –
ÅRSBUDSJETT 2016
19.Det avsettes ytterligere kr 300 000 til formannskapets reserve
for utviklingstiltak i sentrum. Rådmannen bes utarbeide kriterier
for bruken av midlene som ivaretar intensjonen i
kommunestyresak 72/15.
Møtedato 28.1.2016 i sak 1/16
HELHETLIG GJENNOMGANG AV
TJENESTETILBUDET TIL UTVIKLINGSHEMMEDE.
B. Utrede og planlegge etablering av ett dagsenter for å løse
behovs-økningen innen dag- og sysselsettings-tilbudet for ulike
brukergrupper, herunder utrede Jeistad som et alternativ.
Møtedato 22.6.2016 i sak 50/16
RULLERING – ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN
7.Kommunestyret forutsetter at målsettingene (angitt i pkt 6) blir
lagt til grunn ved revisjon av plan for psykisk helse og rus til
høsten.
MØTEDATO 15.12.16 i sak 100/16
ØKONOMI-OG HANDLINGSPLAN 2017-2020, BUDSJETT
2017
19. Det utarbeides en friluftsplan for Mesnavassdraget fra
Krokenområdet ned til Strandtorget. Planen skal bedre
muligheten til ferdsel langs hele vassdraget og sees i sammenheng med mulighetsstudien for Terrassen.

BS

ENDRET
Opplandstrafikk er kontaktet og møte er
gjennomført i 2016 hvor
problemstillingen ble drøftet. Saken
følges opp videre i møter med
Opplandstrafikk og i styringsgruppa/
arbeids-gruppa for Byutvikling 2044,
ref. vedtatt strategidokument og
samarbeidsavtale.
Fulgt opp med høringsuttalelse til
Handlingsplan for kollektivtransport
2019-2022 (FS-sak 4/19 vedtakspunkt: “Kollektivtilbudet inn til
Lillehammer må bedres for å redusere
biltrafikken og dette må tilpasses
tidspunkt for arbeidsdagens start og
slutt på kommunens største
arbeidsplasser, som Sykehuset
Innlandet, Statens Vegvesen og
Fylkesmannen i Oppland.”)

BS
19. ENDRET: Midlene er avsatt,
arbeidet med kriterier er påbegynt
Følges opp med endelig vedtak i
revisjon av Byplanen.

HV
ENDRET
B: Sak fremmes for politisk behandling
i mai 2019, jmfr kommunestyrevedtak
sak 107/18
HV

BS

HV

UENDRET
7. Ivaretas gjennom arbeidet med
revisjon av handlingsplan for psykisk
helsearbeid og rusomsorg som vil skje i
2019.
19. UENDRET: Følges opp i
forbindelse med revisjon av
kommuneplanens arealdel og byplan,
kartlegging av friluftsområder,
byromsanalyse, mulighetsstudie aksen
Lilletorget-Strandtorget og
kommunedelplan fysisk aktivitet og
naturopplevelse.
24. ENDRET:
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24. Å sikre kvalifisert arbeidskraft i helse og omsorgssektoren er
viktig for å opprettholde en god kvalitet på tjenestene.
Kommunestyret ber rådmannen vurdere - og igangsette - tiltak for
å øke rekrutteringen av sykepleiere til Hjemme-tjenesten og
Lillehammer helsehus. Merkostnader til dette dekkes innenfor
sektorens avsatte budsjet-tramme. Kommunestyre vil påpeke
viktigheten av å følge opp Strategisk kompetanseplan og
kommunestyresak 54/13 «Treparts-samarbeid om fjerning av
uønsket deltid i Lilleh kommune». De tiltak som ble vedtatt i
denne saken må iverksettes.

Oppfølging av kommunestyresak 54/13
(heltidskultur) ble tatt opp igjen våren
2018 med HR som prosessleder og i
samarbeid med sektor helse og omsorg
og sektor velferd. Sak om status og
tiltak knyttet til dette arbeidet ble lagt
fram for kommunestyret 25.10.18 i sak
84/18. I sak 33/19 sluttet
kommunestyret seg 28.3.19 til partenes
signerte heltidserklæring for
Lillehammer kommune, der partene
forplikter seg til å jobbe aktivt for å
bidra til å utvikle heltidskultur i
Lillehammer kommune. Av saken
framgår videre at heltidsprogrammet er
et systematisk, langvarig arbeid som
skal påvirke både organisasjonskultur
og økning i andel større stillinger, men
at organisasjonen må påregne at det vil
ta tid.
Rekruttering av sykepleiere og annet
kvalifisert personell til helse- og
velferdstjenestene er et kontinuerlig
arbeid. Fra mai 2018 og senest våren
2019 har det blitt kjørt
rekrutteringskampanjer rettet inn mot
sykepleiere og helsefagarbeidere med
målrettet annonsering på sosiale
medier, på tvers av tjenesteområder.

I 2018 ble det arbeidet med en
rekrutteringsstrategi for gamle
sektor helse og omsorg. Strategien
trer i kraft så snart den er forankret
og tilpasset utfordringsbildet i hele
den nye sektor helse og velferd
(sammenslått fra 1.4.19).
Møtedato 30.3.17 i sak 21/17
BOLIGER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 2017-2108
2. Det bygges et nytt bofellesskap med åtte boenheter i Cathinka
Guldbergs veg 12. Budsjettert netto kostnad kr 24,42 mill. ligger
inne i investeringsbudsjett for 2017 og 2018.
3. Bofellesskapet i Storgata 137/139 bygges ut med tre boenheter.
Lillehammer kommune erverver boligeiendommen fra
Lillehammer kommunale boligstiftelse. Budsjettert netto kostnad
kr 18,37 mill. ligger inne i investeringsbudsjett for 2017 og 2018.
4. Lillehammer kommune vil inngå et samarbeid med foreldre
som ønsker å etablere eget borettslag for sine unge. Kommunal
tomt på Hage i Søre Ål blir regulert blant annet til dette formålet.
Lillehammer kommune vil stå som byggherre, forutsatt at
Husbankfinansiering godkjennes, og at det inngås avtale med
foreldre om kjøp av boenhetene og etablering av borettslag. Det
vil bli fremmet egen sak om dette utbyggingsprosjektet.

HV

UENDRET
Utbyggingen i Cathinka Guldbergs vei
ferdigstilles i juni -19
UENDRET
3. Det har under forprosjekteringen av
denne utvidelsen framkommet
utfordringer med hensyn på mulige
løsninger med bakgrunn i
reguleringsbestemmelsene. Hvilke
utbygginger som kan/bør foretas her er
ikke avklart.
4. Det er etablert et samarbeid med
foreldre som ønsker å etablere et privat
borettslag. Det har framkommet flere
ønsker fra foreldregruppen om mulige

3

tomter som nå er avklart med
planavdelingen som ikke aktuelle for
formålet. Det vil bli regulert tomt for
dette boligformålet på Søre Hage.
Møtedato 26.10.17 i sak 98/17
INTERPELLASJON FRA HILDE EKEBERG (KrF)
Kommunestyret ber ordføreren i forbindelse med behandling av
Regional Handlingsplan for 2018 ta initiativ til at det i
studentregionprosjektet vurderes ulike tiltak som kan gi økt
rekruttering og tilflytting av studenter til Lillehammerregionen.

Møtedato 30.11.17 i sak 102/17
LILLEHAMMER OLYMPIAPARK AS – SØKNAD OM
TILSKUDD
3. Kommunestyret ber ordføreren sørge for at styret i LOP
utarbeider en helhetlig plan omhandlende organisering, drift og
fremtidig finansierings- og investeringsbehov, som tydeliggjør
konsekvenser av ulike valg/modeller. Planen skal ta utgangspunkt
i gjeldende formålsparagraf og tidligere utredninger/saker. Planen
skal danne grunnlag for en politisk sak omhandlende
Lillehammer kommunes eierskap av LOP.
Møtedato 14.12.17 i sak 115/17
ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021
ÅRSBUDSJETT 2018.
16. Rådmannen bes å sette i gang arbeidet med oppgradering av
Nordre park. Parken oppgraderes og gjøres mer familievennlig
med blant annet lekeapparat og sittegrupper. Kostnaden dekkes
av avsatte investeringsrammer til TO Park og idrett.
18. Av investeringsbudsjettets post «byutvikling» avsettes det 1
mill. kroner til konkrete tiltak som gangveger, sikring, skilting
langs Mesnavassdraget. Tiltak mellom Lilletorget og Strandtorget
skal prioriteres i 2018, samt rydding av vegetasjon rundt Collets
bru og Finna bru. Dette i tillegg til allerede avsatte midler til
prosjektering av gangveg/turveg fra Kirkegatebrua til
Møllevegen.

Møtedato 25.1.2018 i sak 1/18ØKONOMI- OG
HANDLINGSPLAN 2018-2021 – ÅRSBUDSJETT 2018 –
GJENSTÅENDE VOTERING
19. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behovet for
områdereguleringer for å gi mulighet for økt framdrift i sentrale
utviklingsområder.
20. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en egen kulturhusutredning som skisserer hvordan framtidige behov for kulturhusfunksjoner best kan ivaretas. Utredningen legges fram til politisk
behandling i fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur, og
legges til grunn i framtidig behandling av økonomi- og
handlingsplan.

R

R

UENDRET.
Arbeidet pågår. Regionrådet har
bevilget 150 000 til tiltak i 2019,
tilsvarende kommer 75’ fra hhv
Høgskolen og Studentsamskipnad.
Styringsgruppen, der ordfører er
regionens representant, har prioritert
tiltak for 2019. Følges opp med en
orientering til formannskapet i 2.
kvartal.
ENDRET
3. Helhetlig plan er oversendt, og
kommer til politisk behandling i juni
2019

BS

BS

16. ENDRET - Arbeidet er påbegynt,
UPS behandlet saken 14.3.19.
Rehabiliteringen gjennomføres i tråd
med overordna føringer og i henhold til
landskapsplan revidert 5.3.19.
18. ENDRET - Planlegging
gangveg/turveg nedre del påbegynt og
kostnadsberegnet, må sees i
sammenheng med mulighetsstudie for
aksen Strandtorget – Lilletorget, samt
med utvikling av Terrassen.
Rydding av vegetasjon er påbegynt og
videreføres i 2019.

BS

OUK

19: UENDRET.
Må sees i sammenheng med pågående
revisjonsarbeid av kommuneplanens
arealdel og Byplanen.
20: ENDRET. Dette vil inngå i
kulturhusplan som fremmes for politisk
behandling 2.halvår 2019
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Møtedato 22.2.2018 i sak 9/18
HELSESTASJON FOR ELDRE – FOREBYGGENDE,
TILRETTELEGGENDE OMSORG.
2.Tjenestetilbudet i «Meierigården» gis i oppgave å samordne
dette arbeidet og også sikre at arbeidet henger sammen med og
videreutvikles i samhandling med frivillige organisasjoner og den
uformelle frivilligheten i Lillehammersamfunnet.

Møtedato 22.3.2018 i sak 23/18
FRA BYREGIONPROGRAM TIL GUDBRANDSDALSPRAKSIS- IGANGSETTING AV TILTAK OG
ETABLERING AV GUDBRANDSDALSTING
Lillehammer Kommunestyre slutter seg til vurderinger og forslag
slik de framgår av saken:
1. Igangsetting av arbeidet med en Gudbrandsdalspraksis under
fire hovedoverskrifter: medvirkning/demokrati, tjenestetilbud,
planlegging og åpne dører, og med følgende tre tiltak:
a. Samarbeid med de øvrige kommunene og fylkeskommunen i
arbeidet med planstrategi for neste kommunestyreperiode.
b. Arbeide for å opprette en
kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for hele regionen.
c. Opprette/vurdere oppretting av kommunalt råd for
deltidsinnbyggere, senest innen konstituering av nytt
kommunestyre..
3. I videre arbeid med samfunnsutvikling/Gudbrandsdalspraksis
bidra aktivt til utvikling der regionen har opplagte fortrinn og
potensiale, så som forskning, utdanning og formidling for
utvikling av fjellsamfunn..

HV

ENDRET
Med base i Meierigården etableres det
et helse-infoteam bestående av
helsepersonell fra flere tjenesteområder
i sektor helse og velferd. Det nye
tilbudet baserer seg på kompetanse i
forebyggende samtaler med vekt på
rådgivning og støtte for kommunens
innbyggere. Planlagt oppstart august
2019. Det planlegges at tilbudet skal
være åpent på onsdager.
ENDRET.

R
Byregionprogrammet ble avsluttet
30.9.18, og fra samme dato har
Gudbrandsdalstinget tatt over
oppfølgingen av programmet.

1a-c: UENDRET - Gudbrandsdalstinget
har behandlet et notat om arbeidet med
planstrategi, det er avholdt møte med
fylkeskommunen om fakta- og
analyseunderlag for hele regionen.
1.b:Søknad til Innovasjon Norge om
støtte til arbeidet er avslått. Det er ikke
tatt stilling til hvordan arbeidet
videreføres.
1.c:Vurdering/oppretting skal skje
senest innen konstituering av nytt
kommunestyre.

3: ENDRET - Gudbrandsdalstinget har
i møte 11. april 2019 besluttet at utkast
til samarbeidsavtale mellom Høgskolen
i Innlandet og Gudbrandsdalstinget skal
på høring til kommunene og
fylkesutvalget. Frist 1. juli 2019.
Møtedato 22.3.2018 i sak 28/18
UTBYGGING AV JOREKSTAD FRITIDSBAD – SØKNAD
OM UTVIDET KOMMUNAL LÅNEGARANTI
6.Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere om Jorekstad bør
motta økt økonomisk kompensasjon i en overgangsperiode.
Rådmannen bes om å legge fram en vurdering i forbindelse med
framlegg av Budsjett 2019, Økonomi- og handlingsplan 20192022.
Møtedato 26.4.2018 i sak 38/18
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017
4. Årsberetning for 2018 skal i kapittelet om kjønn og lønn
redegjøre
for lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ved å tydeliggjøre
hel- og deltid i stillingskategori.

Ø

ENDRET
Det er foretatt en foreløpig vurdering i
1.kvartalsrapport i 2019, men ikke
endelig avklart. Følges derfor opp
videre.

HR

ENDRET
Er fulgt opp, ref. årsmelding for 2018
som behandles i kommunestyret i mai
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Møtedato 26.4.2018 i sak 42/18
ARBEIDSGRUPPE – OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
VINTERLEKER MED BASE I LILLEHAMMER 2030
25.Arbeidsgruppen presenterer sin rapport for kommunestyret
13.12.18. Det rapporteres fra styringsgruppas arbeid til
formannskapet underveis i prosessen.
Møtedato 31.5.18 i sak 48/18
REVISJONSRAPPORT OM SELSKAPSKONTROLL
LIPRO AS
3.Kommunestyret merker seg revisjonens anbefalinger og
forventer at disse følges opp i forbindelse med arbeidet med neste
eiermelding:
a. Kommunen bør vurdere hvordan eierpolitikkens ordlyd knyttet
til utarbeidelse av eierstrategi/mål for enkeltselskaper bør følges
opp overfor Lipro AS. Dette kommer av at eiermeldingen kun
inneholder kortsiktige mål for selskapet og ikke langsiktige.
b. Eierne bør formalisere årlige eiermøter i Lipro AS.
Møtedato 31.5.18 i sak 49/18
LILLEHAMMER KOMMUNES PLAN FOR
KVALIFISERING AV FLYKTNINGER 2018-2022
2.Lillehammer læringssenter skal utarbeide en handlingsplan
knyttet til strategiene. Planen skal rulleres årlig.

Møtedato 21.6.18 i sak 57/18
UTVIKLING AV TERASSEN – ANBEFALING AV
LØSNING FOR UTFORMING
1.Sluttrapport «Videreutvikling av mulighetsstudiet for
Terrassen» med anbefalt løsning, datert den 15.05.18, legges til
grunn for utvikling av Terrassen-området.
2.Arbeidet med detaljprosjektering, saneringsplan og
anbudsgrunnlag igangsettes senest i løpet av august 2018 og
finansieres innenfor avsatte investeringsmidler til
byutviklingstiltak i budsjett 2018.
3.Detaljprosjektert løsning med kvalitetssikret kostnadsover-slag
skal ferdigstilles slik at dette kan legges til grunn for prioritering
av investeringsprosjekter i budsjett 2019 og økonomi og
handlingsplan 2019-2022.
4.Eksterne samarbeidspartnere skal inviteres med i
detaljprosjekter-ingen, og det skal legges til rette for at eksterne
samarbeidspartnere kan være en del av finansieringsløsningen
som skal ligge til grunn i prosjektet.
Møtedato 27.9.18 i sak 77/18
INNKJØPSSTRATEGI LILLEHAMMER KOMMUNE
2.Rådmannen bes komme tilbake med politisk sak om
innkjøpsreglement og innkjøpsrutiner innen utgangen av 2018
Møtedato 27.9.18 i sak 80/18
INTERPELLASJON – UTVIKLING ELLER AVVIKLING
AV LILLEHAMMER OLYMPISKE BOB OG AKEBANE
Kommunestyret ber Lillehammer Olympiapark AS i sitt arbeid
med Helhetlig plan, om å synliggjøre driftsmessige forhold og
mulige driftsmodeller for det enkelte anlegg.

R

ENDRET
Orientering gitt formannskapet 9.4.19.
Sak er planlagt for politisk behandling i
juni 19.

R

UENDRET
Følges opp iht. vedtaket

OUK

ENDRET
Under arbeid, bla. i samarbeid med
NAV og Karriere Oppland for å få et
sammenhengende kvalifiseringsløp.
Strategi/tiltak må avklares ift. hvem
som skal bosettes. Planlegges ferdig
oktober 2019.

BS

ENDRET
Sluttrapport med anbefalt løsning lagt
til grunn og videre arbeid i henhold til
vedtak er igangsatt. Avsatt
investeringsmidler i
budsjett/handlingsplan.

R

R

ENDRET
Framlegges for politisk behandling i
mai 2019

UENDRET
Sees i sammenheng med helhetlig plan,
ref. sak 102/17.
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Møtedato 25.10.18 i sak 83/18
KONVERTERING ANSVARLIG LÅN EIDISVA ENERGI
AS
5. Kommunestyret ber om at generalforsamlingen i LGE-Holding
i Eidsiva Energi AS´ generalforsamling ber om at det vurderes et
fremtidig minimumsutbytte på minimum samme nivå (hensyntatt
bortfall av renteinntekter) som etter dagens aksjonæravtale.
Møtedato 29.11.18 i sak 87/18
SLUTTBEHANDLING KOMMUNEDELPLAN FOR
HELSE- OG OMSORG 2018-2028
2.Kommunestyret ber om at det utarbeides en plan for
dimensjonering og etablering av ulike typer heldøgns
omsorgsplasser med utgangspunkt i en anbefalt dekningsgrad
tilsvarende 16 prosent av befolkningen over 80 år i 2028.
a) Planen skal være i samsvar med de føringer for areal- og
byplanlegging som legges gjennom kommuneplanens
arealdel og byplanen for Lillehammer.
b) Eksisterende lokaler og alternative utbyggings- og eieformer
skal vurderes.
c) Det faktiske antall plasser det dimensjoneres for må ses i
sammenheng med utvikling og dimensjonering av tjenester i
hjemmet og riktig bruk av de ulike plassene.
d) Planen skal legges frem for kommunestyret senest i
forbindelse med behandling av økonomi- og handlingsplan
for perioden 2020-2023.
3. Det skal årlig utarbeides en kortfattet evaluering av fremdriften
i KDP opp mot det aktuelle utfordringsbildet.
Møtedato 13.12.18 i sak 107/18
ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2019-2022 –
ÅRSBUDSJETT 2019
18.Kommunestyret viser til Regional plan for
Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag, vedtatt i februar 2018, der
to tiltak om etablering av flomvoll i nedre deler av Gausa
omfatter Lillehammer kommune. Tiltakene skal sikre dyrka
mark, boliger, idrettsanlegg i området. Kommunestyret ber
rådmannen initiere overfor Oppland Fylkeskommune at tiltaket
søkes finansiert i 2019. Avsatte investeringsmidler til flomsikring
finansierer kommunens egenandel i prosjektet.
20.I løpet av våren 2019 skal det gjennomføres en evaluering av
aktivitetsparken ved Strandpromenaden. Resultatet fra
evalueringen legges fram for utvalg for plan og
samfunnsutvikling i løpet av 2019. I forbindelse med
evalueringen skal det også gjøres en vurdering av å bygge flere
aktivitetsparker i noe mindre skala og omfang enn den som finnes
ved Strandpromenaden. Kostnad for dette skal innarbeides i
kommende budsjett og økonomi- og handlingsplan.
21.Lillehammer har som mål å øke antall vintersyklister. For å
kunne nå det målet er det viktig at gang- og sykkelveger blir
driftet på en god og tilfredsstillende måte som muliggjør bruk av
sykkel gjennom hele vinteren. Det skal gjennomføres en enkel
evaluering av vinterdrift av gang- og sykkelveger i løpet av våren
2019, etter vintersesongens slutt. I forbindelse med evalueringen
skal det også vurderes å forsterke vinterdriften av de mest bruke
gang- og sykkelvegene og fortau i

Ordf.

HV

ENDRET.
Ordføreren har formidlet dette til
selskapet i eiermøte.
Generalforsamlingen vil vedta utbytte i
møte 9. mai.

ENDRET
Følges opp iht. vedtaket

BS
18: UENDRET - Arbeidet påbegynt.

OUK/BS

20: ENDRET -Vil bli fulgt opp iht.
vedtaket

BS
21: ENDRET - Arbeidet er påbegynt.
Er lagt inn som opsjon i arbeidet med
nytt anbud vinterdrift.
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Lillehammer by. Kostnad for dette skal innarbeides i kommende
budsjett og økonomi- og handlingsplan.
22.Det igangsettes prosjektering av oppgradering/etablering av
gang- og sykkelvei på strekningen Brunlaugbrua – «Blåbrua».
Prosjektet forelegges formannskapet innen utgangen av første
kvartal 2019. Formannskapet gis myndighet til å endelig beslutte
tiltaket samt finansiering av dette.
23.Bankkrysset er en av de mest trafikkbelastede områdene i
Lillehammer og det stedet i kommunen med høyest konsentrasjon
av svevestøv. En permanent løsning for å redusere kø, venting og
noe av svevestøvproblematikken er å bygge en lokk med
rundkjøring. Det foreligger ingen planer i dag om en slik løsning
og det er svært usikkert om et slik tiltak vil bli gjennomført i nær
framtid. I påvente av et permanent tiltak skal ordføreren ta
initiativ til et samarbeid med Statens vegvesen og Oppland
fylkeskommune for å se på mulige løsninger, herunder
sensorteknologi og andre smartby-løsninger for å redusere
trafikkutfordringene i bankkrysset.
24.Lillehammer kommune skal ha en aktiv boligpolitikk overfor
varig vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom utstrakt bruk av
Husbankens økonomiske virkemidler (startlån, bostøtte,
tilskudd), slik at så mange som mulig kan eie sin egen bolig.
Barnefamilier prioriteres. Ulike «fra leie til eie»-ordninger skal
vurderes og evt. tas i bruk. Gjeldende bolighandlingsplan rulleres
i løpet av 2019. Boligsosiale hensyn integreres i samfunns- og
arealplanleggingen og ivaretas praktisk bl.a. gjennom
utbyggingsavtaler.»
25.For noen er unges muligheter til å skaffe seg egen bolig
redusert med høye boligpriser i kommunen. Krav til egenkapital
før bankene kan stille opp med lånefinansiering er krevende for
mange. Høye boligpriser vil for mange bety så stor
lånefinansiering at bokostnadene for ungdom med vanlig inntekt
blir urimelig høye. Kommunestyret ber derfor om at rådmannen
innen utgangen av første halvår fremmer en sak som omhandler
hvordan kommunen aktivt kan legge til rette for innstegsboliger
og ungdomsleiligheter gjennom bruk av regulering,
utbyggingsavtaler, egne prosjekter, krav til utbyggere og andre
relevante virkemidler.
26.Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en vurdering av
muligheter, forutsetninger og konsekvenser vedr. salg av
eksisterende brannstasjon, samt Ekrom skole, inkludert grunn. I
saken bes framlagt status for eiendomsmassen på̊ Kløverbakken,
med vurdering av om dagens Ekrom skole kan ha
hensiktsmessige lokaler for de tjenestene som i dag gis ved
Kløverbakken. Forøvrig vises til saksutredningen i sak 11/16.
Vurderingen forelegges formannskapet innen utgangen av første
kvartal 2019 for videre avklaringer.
28.Sektor helse og omsorg har til enhver tid et stort behov for
vikarer i tjenestene. De senere årene har kostnadene ved bruk av
eksterne vikarbyråer økt kraftig. En etablering av et vikarkontor i
egenregi vil bidra til reduserte kostnader og bedre kvalitet

BS
22: ENDRET - Arbeidet er påbegynt,
noe forsinket. Legges fram for
formannskapet august 2019.
Ordf./BS

23: ENDRET - Vil bli fulgt opp iht.
vedtaket

HV

R

BS / HV

24: ENDRET - En tverrsektoriell
arbeidsgruppe har i april levert en
rapport med anbefaling om etablering
av en «eie først»-ordning. Det jobbes
videre med nødvendige avklaringer
rundt forslaget. Det vurderes om
bolighandlings-planen, som er en ren
boligsosial plan, skal erstattes av en
helhetlig, boligpolitisk plan pga. de
samlede utfordringene på boligfeltet
(jfr. bl.a. vedtakspunkt 25 i
strategidokumentet).

25: ENDRET: Arbeidet er igangsatt

HV
26: ENDRET - Fagutvalgene, samt
seniorrådet og rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne ble gitt en
foreløpig orientering i møte i mars.
Sak vedr. Kløverbakken fremmes for
politisk behandling i mai 19
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gjennom økt kontinuitet i tjenestene. Satsingen planlegges som en
videreutvikling av dagens ressursavdeling. Det skal utarbeides
egne retningslinjer for å sikre at oppdekkingen av vakter ute i
tjenestene styres ut fra en helhetlig vurdering av sektorens
samlede behov.

BS

28: ENDRET
Ressursavdelingen som tidligere lå som
en avdeling under Lillehammer
helsehus har skiftet navn til
ressurssenter personell og er løftet opp
på sektornivå i sektor helse og velferd.
Våren 2019 økes det opp med
sykepleiere og vernepleiere for å kunne
redusere/avslutte bruken av vikarbyrå.
Fra høsten 2019 ansettes det en
ressurskoordinator som skal følge opp
ansatte fagressurser samt koordinere
eventuell bruk av vikarbyrå. Det skal
også utarbeides nye retningslinjer for
innleie.

31.Kommunestyret ber rådmannen i løpet av 2019 legge fram sak
med rullering av kommunens vedlikeholdsstrategi med mål om
tilstrekkelige ressurser til forsvarlig drift, vedlikehold og
utvikling av den totale bygg- og anleggsmassen.

31: ENDRET - Vil bli fulgt opp iht.
vedtaket

Møtedato 21.2.19 i sak 11/19
MODELLER FOR Å GJENNOMFØRE STORE
IDRETTSARRANGEMENTER PÅ LILLEHAMMER
Fase 2
1. Rådmannen bes om innen 1. juni 2019 (for behandling i
kommunestyret i juni) å gjennomføre en prosess som skal danne
grunnlag for kommunestyrets beslutning (vedtak) om framtidig
struktur for eier- og arrangørselskaper som kommunen er eier
eller aksjonær i.
2. Kommunestyret gir følgende føringer for arbeidet/prosessen:
-Arbeidet skal gjennomføres i en prosjektstruktur hvor alle
aktuelle selskap/interessenter inviteres til å delta (Lillehammer
kommune, Oppland fylkeskommune, Lillehammer Olympiapark
AS, Lillehammer Eiendomsselskap AS, Hafjell Kvitfjell Alpin
AS, Norges Skiforbund, Lillehammer Idrettsråd). Prosjektet
gjennomføres selv om noen av de inviterte ikke ønsker å delta.
-Norges skiforbund må bidra til modellen ved å forenkle
håndteringen av FIS-relaterte utgifter og eventuelt som medeiere
i et nytt og nedskalert arrangementsselskap i samarbeid med den
lokale idretten.
-Det skal være en atskilt eierstruktur mellom selskap/organer som
eier idrettsanlegg og selskap/organ som arrangerer konkurranser.
-Det forutsettes at Lillehammer kommunes økonomiske tilskudd
videreføres innenfor de rammene som framgår av økonomi og
handlingsplan 2019-2022.
-Lillehammer kommune bidrar med tilskudd til idretten for å
danne et eventuelt nytt arrangementsselskap med inntil 200.000
kroner som dekkes av arrangementsfond.

NY
R
Følges opp iht vedtaket, med sak til
kommunestyret i juni 2019
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-Dersom rådmannen finner det aktuelt/nødvendig med ekstern
bistand til arbeidet, gis det en økonomisk ramme på kr. 200.000,
som dekkes av formannskapsposten.
Møtedato 21.2.19 i sak 16/19
HANDLINGSPLAN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD – BARN OG UNGE
Kommunestyret ber om at det i løpet av 2019 utarbeides en
handlings-plan som omfatter hele livsløpet. Planen vedtas av
Kommunestyret og forankres i Kommuneplanens samfunnsdel:
«Kommunen skal behandle innbyggerne likeverdig, uavhengig av
kjønn, alder, seksuell legning, sosial status, etnisitet og
funksjonsevne.»
Møtedato 21.2.19 i sak 18/19
DYNAMISK PRISFASTSETTING LILLEHAMMER KINO
3.Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for en
abonnementsordning ved Lillehammer kino, og legge frem dette i
forbindelse med budsjett for 2020.
Møtedato 28.3.19 i sak 32/19
NY / FORNNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT
SAMARBEID – INNSPILLSRUNDE I FORMANNSKAPET
2.Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel
for 2020 og 3 år framover. Handlingsdelen rulleres årlig i
forbindelse med felles formannskapskonferanse.
3.Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av tre representanter i
tillegg til rådmannen fra hver av kommunene. Gruppa skal innen
kommunestyrene i juni utarbeide forslag til oppfølging av
handlingsplanen for 2019, samt foreslå hvordan en skal jobbe
videre med handlingsplanen i resten av planperioden, jfr. «Skisse
til ny strategi for interkommunalt samarbeid»…………
Møtedato 28.3.19 i sak 36/19
FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET –
MOBBING OG PSYKOSOSIALT MILJØ I SKOLEN.
3.Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en
skriftlig tilbakemelding på oppfølging av anbefalingene innen
1.6.2019 og en muntlig tilbakemelding på kontrollutvalgets møte
17.6.2019.
4.Kommunestyret ber Fagutvalg for oppvekst, utdanning og
kultur gjennomgå og diskutere innholdet i rapporten, og legge
frem en sak for kommunestyret høsten 2019 der målsettingen er
en nullvisjon for mobbing i Lillehammerskolen.
Møtedato 28.3.19 i sak 38/19
INTERPELLASJON – SPONTANSPØRRETIME
Vurdering av eventuell «spontanspørretime» i kommunestyret
overlates til nytt kommunestyre etter valget 2019.
Møtedato 25.4.19 i sak 42/19
INTERPELLASJON – TILLITSREFORMEN
Rådmannen bes om å gi en statusgjennomgang av arbeidet med
tillitsbasert styring og ledelse for kommunestyret i løpet av
høsten 2019, i forbindelse med budsjettarbeid for 2020.
Møtedato 28.3.19 i sak 43/19
INTERPELLASJON – LOKALE TILTAK SOM KAN
REVERSERE INSEKTENES TILBAKEGANG
1.Rådmannen bes om å synliggjøre kostnader for å videreføre
kartlegging og oppdatering av kunnskapsgrunnlag for biologisk
mangfold i Lillehammer i forbindelse med budsjett 2020.

NY
OUK
Følges opp iht. vedtaket

NY
OUK
Følges opp iht. vedtaket

NY
R
Arbeidet er igangsatt. Arbeidsgruppe er
etablert og første møte er avholdt.

NY
OUK
Følges opp iht vedtaket

4.Fagutvalget har hatt en foreløpig
drøfting i møte i mai. Ungdomsrådet vil
også bli gitt mulighet å komme med
innspill. Følges ellers opp iht. vedtaket
NY
R
Vil bli fulgt opp iht. vedtaket.
NY
R
Vil bli fulgt opp iht. vedtaket.

NY
BS
Vil bli fulgt opp iht. vedtaket.
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2. Rådmannen bes om å legge ut informasjon på kommunens
nettsider om hvordan innbyggere kan ta i bruk
Artsobservasjoner.no til å innrapportere observasjoner av arter i
Lillehammer.
3. Rådmannen bes om å sammenstille og legge ut informasjon på
kommunens nettsider om hvordan innbyggerne i Lillehammer
kan gjøre hagene mer innsektvennlig.
4. Ny beplantning i kommunal regi skal være humle- og
insektvennlig. Det skal plantes flere frukttrær, bærbusker og
andre nyttevekster i parker som insektene kan pollinere.

FORMANNSKAPET
VEDTAK
Møtedato 6.9.16 i sak 71/16
ETABLERING AV BÆREKRAFTUTVALG
6.Formannskapet ber rådmannen legge frem en evaluering av
arbeidet før behandlingen av økonomi- og handlingsplan 20182021.
Møtedato 9.5.17 i sak 37/17
LILLEHAMMERFEST 2017 – BYFESTIVAL 16.19.AUGUST
5. Det fremmes egen sak for kommunestyret om opprettelse av et
arrangementsselskap og bruk av eventuelt overskudd som
oppstartskapital.

Møtedato 15.5.18 i sak 37/18
NYE KONSERTLOKALER LILLEHAMMER
-Rådmannen bes om å utrede muligheten for å inngå et samarbeid
med LIMPI i forbindelse med deres lokaler i Kirkegata 68, der
formålet er å få etablert en nytt konsertscene i Lillehammer.
-Utredningen skal også inneholde en vurdering av konsekvensene
for øvrige scener i kommunen, herunder Kulturhuset Banken og
Maihaugsalen.
Møtedato 19.6.18 i sak 61/18
KUNSTGRASBANE STAMPESLETTA SØNDRE BANE –
OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER
3.Rådmannen bes fremme en sak for kommunestyret med sikte
på etablering av en rimelig fotballhall i plast med ulike
alternativer for lokalisering.
Møtedato 13.11.18 i sak 79/18
FINANSIERING AV KJØP AV GRUNN – MOTORSPORTANLEGG PÅ KORSÅSEN
3.Det utarbeides en bruksavtale for disponering av grunn mellom
Lillehammer kommune og NMK Sør-Gudbrandsdal hvor grunn
til ordinær lokal aktivitet stilles vederlagsfritt til disposisjon. Det
må påregnes leie for grunn ved gjennomføring av nasjonale og
internasjonale arrangement.
Møtedato 15.1.2019 i sak 9/19
POLITISK ORGANISERING 2019-2023
2. Rådmannen bes legge fram sak med forslag til prosess til møtet
i valgnemnda medio februar 2019.

ANSVAR

STATUS

R

ENDRET:
Det er ikke grunnlag for evaluering pga.
manglende aktivitet.

R

ENDRET.
Det har foreløpig ikke lykkes med å
komme opp med en varig løsning for et
arrangementsselskap. Videre arbeid
med å få dette på plass følges opp
gjennom arbeidet med implementering
av arrangementsstrategien. Den
behandles i Regionrådet 10. mai, og
videre i kommunene etter at
Regionrådet har ferdigbehandlet saken.

OUK
ENDRET:
Arbeidet igangsatt. Dette vil inngå i
kulturhusplan som fremmes for politisk
behandling 2.halvår 2019.

BS
ENDRET
3.Arbeidet påbegynt.

BS
ENDRET
Følges opp iht. vedtaket

R
NY
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3. Arbeidsgruppas anbefaling legges fram for kommunestyret
senest i mai 2019.

2. Sak om prosess og framdriftsplan ble
forelagt valgnemnda i februar, og
innspill fra partigruppene ble drøftet i
valgnemnda i april
3. Sak forelegges kommunestyret i mai
2019

«PÅ VENT» - SAKER som er aktuelle først på senere tidspunkt.
KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET
Møtedato 27.9.07 – sak 0072
REGULERINGSPLAN FOR MOTORSPORT-SANLEGG
OG SKYTEBANE KORSÅSEN.
2.Det skal foretas en politisk evaluering av tiltaket i forhold til
byggetrinn 1 etter at dette er tatt i bruk.
3.Dersom tiltaket medfører uakseptable konsekvenser for miljøet,
skal det iverksettes tiltak før neste byggetrinn kan godkjennes.

1. Møtedato 28.11.2013 i sak 90:
FRAMTIDIG ORGANISERING AV SENTRUM
PARKERINGSHUS LILLEHAMMER AS
2.Lillehammer kommune legger fram en egen sak om forholdet
mellom frikjøpsplasser og andeler i P-hus som også blir førende
for SPL AS.
Møtedato 12.12.2013 i sak 97
BUDSJETT 2014 – LILLEHAMMER KOMMUNE:
29.Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om grunnlaget
for samordning av grusuttak i Hovemoen for å frigjøre
næringsarealer. Saken skal omhandle status og framdrift.

Møtedato 26.6.2014 i sak 61
BYUTVIKLING NORD – RAPPORT FRA FORSTUDIE
2.Det utarbeides en framdriftsplan med milepæler og
kostnadsoverslag for det videre planarbeidet i prosjektområdet
Byutvikling Nord. Denne legges fram til politisk behandling,
senest innen juni 2015.
Møtedato 27.11.14 i sak 114/14
SYKKELBYPROSJEKTET
2. Det utredes løsning for to-vegs biltrafikk med sykkelfelt på
strekningen Hammersengvegen – Even Langseths veg, tiltaket
gjennomføres våren 2015.
3. Det utarbeides et forprosjekt, inklusive trafikkplan, for
Lilletorget, Terrassen og tilgrensende gater. Forprosjektet legges
fram som egen sak innen 1. oktober 2015.
4. Følgende alternativer utredes nærmere i forbindelse med
pågående ATP-prosjekt:
*En løsning for to-vegs biltrafikk på sykkelstrek-ningen inn til
Tomtegata fra nord, ved fjerning av kantparkering på denne
strekningen.

BS

UENDRET
Evaluering foretas når byggetrinn 1 er
tatt i bruk.
Vegbygging er i gang, men byggetrinn
1 er ikke igangsatt.
Forberedelse av utbygging skytebane er
igangsatt. For øvrig vises til F-sak
79/18, behandlet 13.11.18

R

BS

ENDRET
Forhandlinger innledet, jf. vedtak i
kommunestyret 28.4.16, sak 36/16.

UENDRET:
Utvalg for samfunnsutvikling er
orientert om foreløpig status i januar
2015. Godkjent driftsplan for grusuttak
og gjennomført dialogmøte med
næringsaktører og grunneiere.
Problemstillingen følges opp gjennom
revisjon av kommuneplanens arealdel
og må sees i sammenheng med endelig
trasevalg E6, ref. pågående
kommuneplanarbeid E6.

BS

UENDRET
2.Det er ferdigstilt mulighetsstudie i
forhold til klima- og energivennlig
utvikling i området. Dette vil være
viktig kunnskap for det videre arbeidet
med områderegulering.

BS

UENDRET
Utvalget for plan og samfunnsutvikling
er orientert om status, framdrift og
alternative løsninger i januar og april
2016. Trafikkplanen er fullført og det er
enighet mellom kommunen og Statens
Vegvesen om løsninger.
Trafikkplanen kvalitetssikres i
arbeidsgruppa og styringsgruppa for
Byutvikling 2044 (ref. vedtatt
strategidokument og samarbeidsavtale).
Må koordineres/kvalitetssikres iht.
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*Storgata nord med envegstrafikk sørover, to-vegs sykkelfelt og
kantparkering.
Konsekvenser for trafikkavvikling, kollektivtrafikk,
trafikksikkerhet og parkering skal vurderes ved begge alternativ.
Møtedato 26.11.15 i sak 101/15
KULTURBYGGPLAN 2015-2025
5.Senest ved neste rullering utarbeides det en handlingsplan for
utvikling av kulturarenaer i Lillehammer.
Møtedato 22.2.16 i sak 9/16
LILLEHAMMER BIBLIOTEK - SPONSORSAMARBEID
2.Evaluering av og forslag til eventuelt videre arbeid med
«Prøveprosjekt sponsorsamarbeid i bibliotek» fremmes til
politisk behandling etter prosjektperiodens utløp.
Møtedato 29.9.17 i sak 82/17
TILLITSREFORM I LILLEHAMMER KOMMUNE
6.Prosjekter i programmet evalueres og avsluttes løpende,
programmet er treårig og evalueres samlet 4. kvartal 2020.
Møtedato 29.9.17 i sak 85/17
SELSKAPSKONTROLLEN «EIERSKAPSFORVALTNING
LILLEHAMMER KOMMUNE»
2.Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en
tilbakemelding på oppfølgingen innen 1.2.2018.
Møtedato 14.12.17 i sak 111/17
NORDRE ÅL SKOLE – UTBYGGING
2.Sluttrapport for byggeprosjektet hensyntatt økonomi,
gjennomføring og kvalitet skal fremmes som egen sak for
kommunestyret etter ferdigstillelse av prosjektet og senest innen
september 2020.
Møtedato 22.2.2018 i sak 12/18
KRAFTSAMLING OG LEVENDE BYGDESAMFUNN
5. Kommunestyret ber rådmannen om en orientering om
oppfølgingen av arbeidsgruppens arbeid i løpet av første halvår
2019.
Møtedato 29.11.18 i sak 89/18
BOMPENGEFINANSIERING AV E6 MOELV - ØYER
4.………….Endelig takst- og rabattsystem skal legges frem for
lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til.

pågående revisjonsarbeid av Byplanen
for Lillehammer med gatebruksplanen
før den fremmes for endelig politisk
behandling.
OUK

ENDRET
Dette vil inngå i kulturhusplan som
fremmes for politisk behandling
2.halvår 2019.

OUK

UENDRET
Orientering ble gitt i formannskapet
30.5.2017.
Følges opp videre iht. vedtaket.

R

UENDRET
Følges opp i henhold til vedtak.

R

UENDRET
2. Her vises til k-sak 116/17, behandlet
14.12.17, Eiermelding 2017, hvor dette
delvis er besvart. Videre tilbakemelding
vil skje i 2019, i årsrapporten for 2018.

BS

UENDRET
Følges opp iht vedtaket

OUK

UENDRET
Følges opp iht. vedtaket.

NY
BS
Følges opp iht. vedtaket.

FERDIGBEHANDLEDE SAKER
SOM FORESLÅS TATT UT AV STATUSLISTEN pr. 30.4.2019
K O M M U N E S T Y R E T OG FORMANNSKAPET
VEDTAK
Møtedato 22.6.2016 i sak 54/16
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019
3.I forbindelse med interkommunalt plansamarbeid for
fjellområdet Hafjell-Sjusjøen, inviteres også kommunene Hamar
og Åmot inn i samarbeidet.
Møtedato 25.1.2018 i sak 1/18ØKONOMI- OG
HANDLINGSPLAN 2018-2021 – ÅRSBUDSJETT 2018 –
GJENSTÅENDE VOTERING

ANSVAR

STATUS

BS
GJENNOMFØRT
3.Invitasjon til dialogmøte er sendt til
berørte kommuner/ fylkeskommuner og
alle har bekreftet deltakelse.
OUK/HV
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22. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide en
handlingsplan for forebygging av selvmord blant ungdom.
Handlingsplanen skal utarbeides tverrfaglig, primært mellom
tjenestene TO grunnskole, TO helsestasjonstjenesten/ungdomsbasen og To psykisk helse/rus, samt
samhandling med ideelle organisasjoner og
studentorganisasjoner, og samhandling med
spesialisthelsetjenesten. Handlingsplanen legges fram for
fagutvalg for helse og omsorg og fagutvalg for oppvekst,
utdanning og kultur i løpet av første halvår 2018.
Møtedato 21.6.18 i sak 66/18
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN
«LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMERREGIONEN»
2. Kommunestyret merker seg at samarbeidsavtalen mellom
deltakerkommunene ikke har vært revidert siden etableringen av
kontoret og at revisjonen anbefaler en generell gjennomgang,
spesielt med tanke på endringene i landbrukskontorets
oppgaveportefølje og rutiner for samhandling mellom
kommunene, herunder landbrukskontorets arbeid med og
samarbeid om næringsutvikling.
3.Kommunestyret merker seg at revisjonen påpeker at
informasjonen som ligger til grunn for budsjettgrunnlaget kan
bedres for Lillehammer kommune sin del.
Møtedato 27.9.18 i sak 73/18
BEHANDLING AV KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL
– KOMMUNEDELPLAN E6 VINGROM - ENSBY
2. Saken oversendes til Fylkesmannen for behandling av
lovlighetskontroll.
Møtedato 25.10.18 i sak 84/18
HELTIDSKULTUR – STATUS OG TILTAK
2.Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om etablering
av en Heltidserklæring i løpet av 1.kvartal 2019.
Møtedato 29.11.18 i sak 92/18
REVISJONSRAPPORT «KVALITET I
HJEMMETJENESTEN – BRUK AV
KVALITETSSYSTEMET»
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en
skriftlig tilbakemelding på oppfølging av anbefalingene innen
den 1.3.2019 og en muntlig tilbakemelding på det første møtet
etter dette.
Møtedato 13.12.18 i sak 107/18
ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2019-2022 –
ÅRSBUDSJETT 2019
27.Rådmannen bes vurdere om delingen av oppgaver mellom
sektor helse og omsorg og sektor velferd er hensiktsmessig i lys
av de utfordringer som er synliggjort framover i kommunedelplan
for helse og omsorg og i forhold til digitalisering og bruk av
velferdsteknologi. Videre bes rådmannen vurdere om det er
hensiktsmessig at sektorene har egne fagavdelinger, eller om
disse oppgavene kan løses på andre måter.
28.Sektor helse og omsorg har til enhver tid et stort behov for
vikarer i tjenestene. De senere årene har kostnadene ved bruk av
eksterne vikarbyråer økt kraftig. En etablering av et vikarkontor i

GJENNOMFØRT.
Handlingsplanen behandlet i
fagutvalgene i januar 2019

R
GJENNOMFØRT
Ref K-sak 6/19, behandlet 24.1.19

R
GJENNOMFØRT
Ved brev fra Fylkesmannen i Oslo og
Viken av 13.2.19 stadfestes vedtaket
som gyldig.
HR
GJENNOMFØRT
Ref K-sak 33/19, behandlet 28.3.19
R

GJENNOMFØRT
3:Rådmannen orienterte i
kontrollutvalgets møte den 18.3 i tråd
med vedtaket, samt muntlig i møte 30.4

R
27: GJENNOMFØRT
Sektorene Helse- og omsorg og Velferd
er sammenslått pr. 1.4.2019

HV
28: GJENNOMFØRT
Ref K-sak 33/19, behandlet 28.3.19
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egenregi vil bidra til reduserte kostnader og bedre kvalitet
gjennom økt kontinuitet i tjenestene. Satsingen planlegges som en
videreutvikling av dagens ressursavdeling. Det skal utarbeides
egne retningslinjer for å sikre at oppdekkingen av vakter ute i
tjenestene styres ut fra en helhetlig vurdering av sektorens
samlede behov.
29.Kommunestyret ber rådmannen inne utgangen av februar
legge fram alternative muligheter for at Lillehammer fortsatt kan
gjennomføre større arrangement som world cup i ski, RAW air og
andre mesterskap gjennom en bærekraftig selskaps -og
arrangementsform, herunder en vurdering av Lillehammer
kommunes eksisterende selskaper.

R
29: GJENNOMFØRT
Ref K-sak 11/19, behandlet 21.2.19
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