
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Partssammensatt utvalg 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 31.05.2022 Tid: 08:30 - 11:00 

 

MØTET KAN BLI AVLYST VED EN EVENTUELL STREIK 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

1/22 22/1627     
  IA AVTALEN - LOKAL HANDLINGSPLAN FOR 2020 - 2022 - EVALUERING    

 
 
 
Orienteringer:  
Det gis en kort status på pågående prosesser inkludert prosess på plan og utvikling, 
budsjett og investeringsplan, omstilling og fornying. 
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IA AVTALEN - LOKAL HANDLINGSPLAN FOR 2020 - 2022 - EVALUERING 
 
 
Saksbehandler:  Irene Hagen Arkiv: 440  
Arkivsaksnr.: 22/1627     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/22 Partssammensatt utvalg 31.05.2022 
 
 
 
Vedlegg: 
Lokal handlingsplan for perioden 2019-2022 med endringer og kommentar/innspill fra 
evalueringsgruppa. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Viser til samla saksfremstilling i sak 20/8. 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tok i januar 2020 den lokale handlingsplanen til etterretning. Det står i selve 
avtalen at den skal evalueres innen utgangen av 2021. 
 
Det har vært nedsatt en evalueringsgruppe, som har gjennomført evalueringen , og det vises 
til få endringer i selve handlingsplanen. Innspill til rettinger i selve planene står skrevet med 
rød tekst og evalueringsgruppa sine kommentarer/innspill er skrevet med fet skrift. 
 
Kommunedirektøren rår partssammensatt utvalg til å ta lokal handlingsplan til etterretning 
med endringer og kommentarer/innspill slik det er vist til. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret tok i januar 2020 den lokale handlingsplanen til etterretning. Det står i selve 
avtalen at den skal evalueres innen utgangen av 2021. 
 
Det har vært nedsatt en evalueringsgruppe, som har gjennomført evalueringen , og det vises 
til få endringer i selve handlingsplanen. Innspill til rettinger i selve planene står skrevet med 
rød tekst og evalueringsgruppa sine kommentarer/innspill er skrevet med fet skrift. 
Viser til vedlegg. 
 
HTV for de ulike organisasjonene, og AMU er blitt orientert om evalueringen og dens 
resultat, og har hatt mulighet til å komme med innspill. 
 
Vurdering: 
Det er viktig å understreke at mye av kommentarer/innspill til oppfølging/praktisering, er 
naturlig ikke blitt fulgt opp etter planen, på grunn av pandemiarbeidet som har preget 
organisasjonen de siste to årene.  
 



  Sak 1/22 
 

 Side 3 av 3   
 

Når det gjelder punktet om «Arbeidspraksis» må det flere tiltak til for å få dette til å fungere 
på en bedre måte. Det vil være hensiktsmessig å nedsette en arbeidsgruppe som ser på 
dette. 
 
Virkningstiden for den sentrale avtalen er i perioden fra januar 2019 til desember 2022.Den 
lokale avtalen er gjeldende ut 2022. Når ny sentral avtale er klar, vil den lokale avtalen bli 
revidert. 
 
  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Partssammensatt utvalg tar IA-avtalen – lokal handlingsplan for perioden 2020 – 2022 med 
endringer og kommentarer/innspill til etterretning.  
 
 

 
Åsmund Sandvik                                                                                          Irene Hagen 
Kommunedirektør                                                                                       Kommunalsjef                                                                                                
 
 
 


