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SAKSOMRÅDE VEDTAK: DATO OG SAKSNR  STATUS PÅ OPPFØLGING 

Prosjektering av VA-løsninger 
Furusjøen hytteområde. 

KS-møte 20.10.14, sak 093/14: 
KS vedtok utbygging av off. kloakkanlegg 
og vassverk ved Furusjøen hytteområde. 
KS-møte 18.02.16, sak 17/16: 
KS slutta seg til tidlegare vedtak om 
utbygging. Ved vesentlege endringar i 
kostnadsbildet, utover kjent auke på 2,3 
mill, etter at prosjektet har vore ute på 
anbod, skal det leggjast fram ny sak til KS.  
KS-møte 21.03.17, sak 26/17: 
KS vedtok å søke FM i Oppland om 
ekspropriasjon for å erverve rettigheit til å 
legge vatn og avløpsleidning, samt 
forhåndstiltredelse for å ta areala i bruk.   
KS-møte 23.06.17 – sak 59/17: 
KS vedtok å bygge ut prosjekt VA 
Furusjøen. Det blir lagt inn midlar til 
fullfinansiering i økonomiplanen for 2018-21  

Status pr 30.04.18: 
Arbeid pågår med ledningsnettet og nytt anbud på 
høgdebasseng og pumpestasjonar blir lagt ut før sommaren. 
Vassverket blir eige anbud seinare på året. 
Status pr 31.08.18: 
Arbeid pågår og anbud på høydebasseng er innlevert. 
Status pr 31.12.18:  
Arbeidet går sin gang og arbeid med høydebasseng er 
påbegynt. Ledningsnettet er litt over 60% ferdig pr. desember. 

Budsjett 2015  
økonomiplan 2015 – 2018 
tekstvedtak 

KS-møte 15.12.14, sak 124/14: 
Grunnerverv: 
Grunnkjøp og klargjering av industriområdet 
Nermoen i Kvam. 

Status pr 31.12.18: 
Her blir det eigen sak om ekspropriasjon, men vi avventer 
oppstart til jurist er tilbake på jobb etter permisjon. 

Hovedplan for vatn og avløp 
 

 Status pr 31.12.18: 
Ble forsinket til budsjett, men  er klar til sluttbehandling. 

Budsjett 2016  
økonomiplan 2016 – 2019 
tekstvedtak 
 
 
 

KS-møte den 14.12.15, sak 154/15: 
Demensomsorg 
KS-møte den 26.04.16, sak 51/16: 
KS ber om at det som del av budsjettbeh. 
hausten 2016 blir lagt fram oversikt som 
synleggjer kostnader for prioriterte tiltak 

Status pr 31.12.18: 
1. Demensplan blir sendt ut på administrativ (intern) høring. 
Høringsfrist er 8.februar. 
2.Demensplan blir lagt frem  for behandling i HOK 6.mars.  
3.Demensplan blir lagt ut på offentlig høring 18 mars med 
høringsfrist 5.april. 
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innafor demensomsorgen, og at det i løpet 
av 2017 blir utarbeidd ein demensplan. 

4.Demensplan med høringsinnspill blir lagt frem for endelig 
behandling i HOK 24.april og KOM 14.mai. 

Vinstra 2046 KS-møte 08.03.16, sak 21/16: 
KS ba om prosjektplan for «Vinstra 2046» 
KS-møte 06.09.16, sak 85/16: 
KS tok sak om prosjektet til orientering og 
ba om at lønskostnader for 2017 og 2018 
blir innarbeidd i budsjett/øk.plan. KS bevilga 
midlar til dekning av lønskostnader for 2016 
KS-møte 19.09.17, sak 68/17: 
1. NFK vedtar å kartfeste formelle grenser 
for Vinstra sentrum i tråd med anbefalingen 
fra prosjektet «Vinstra 2046» 
2. grenser framgår av dette pkt 
3. Sentrumsavgrensning legges inn som en 
del av kommuneplanen for formell 
planmessig bestemmelse.  
KS-møte den 11.12.18; sak 92/18: 
KS godkjente «Strategirapport med tiltak for 
prosjektet, og adm. fekk i oppgåve å 
korrigere dokumentet med vedtatte 
endringar før trykking og utsending. 
Nedregt mellom Elektrogården og Felles-
kjøpet blir utvikla som rein boliggate utan 
krav til næringsverksemd på gateplan. 

Status pr 31.08.18: 
Arbeidet går som planlagt. Rapport blir lagt fram til behandling 
hausten 2018. 
Grenser for sentrum er definert med vedtak (KS 068/17) og er 
lagt inn i kommuneplanen. Prosjektleiar har fått forlenga 
engasjement til 31.12.19, ut frå at han også blir leigd ut til 
andre prosjekt (ref vedtak adm.utvalg 43/18) Dette krev ikkje 
ekstra finansiering.  
Status pr 31.12.18: 
Endelig rapport for Vinstra 2046 vedtatt i sak KOM-100/18, 
11.12.2018.Prosjektleder Hermansson avslutter sitt 
engasjement i Nord-Fron kommune  31.01.2019. I det videre 
arbeidet vil det bli omprioritert interne ressurser for å følge opp 
prosjektet. 
 
 

Breiband og fiberutbygging i 
Nord-Fron kommune 

KS-møte den 14.2.17; sak 15/17: 
Interpellasjon: Ordførarer vil be adm. å 
utarbeide ein plan og strategi for satsing på 
fiber og høghastighetsbreiband.  

Status pr 30.04.18: 
RMG har etablert prosjekt. Kommunen er representert i 
styringsgruppa ved ordførar og adm.sjef. Håkon Hermansson 
er engasjert som prosjektleiar  i 25 % stilling. 
Utbygging på kommersielt grunnlag skal straks i gang i Kvam. 
Det er ikkje teke avgjerd om andre utbygginger pr. dd. 
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Status pr 31.08.18: 
Prosjektet går som planlagt. Søknad er sendt NKOM. 
Prosjektleiar Håkon Hermansson er nå også engasjert av 
fylkeskommunen som prosjektleiar for breiband i 25% stilling.  
Status pr 31.12.18: 
«Retningslinjer for bruk av bredbåndsmidler i Nord-Fron 
kommune» ble vedtatt i sak KOM-098/18, 11.12.2018. 
Vigdis Holmestad erstatter Hermansson som prosjektleder for 
Regionrådet. Til prosjektet er det tildelt fylkeskommunale 
midler i samme størrelse som kommunale midler. I tillegg er 
det bevilget en noe statlige midler (nkom). 

Budsjett 2018 
Økonomiplan 2019-2021 
tekstvedtak: 
Vedtak vedr. endrings- og 
effektiviseringsarbeidet. 

KS-møte den 19.12.17, sak 119/17: 
pkt 1: 7 pkt som beskriv prosess og prinsipp 
for arbeidet 
pkt 2 – 11 gjeld tiltak som skal prioriterast i 
arbeidet. 
KS-møte den 10.04.18, sak 36/18: 
Orientering om sak i administrasjonsutv. 
vedr oppfølging av tekstvedtaket i 
økonomiplanen.  
KS-møte den 09.10.18; sak 084/18: 
Alle forslag som vart lagt fram frå dei ulike 
partia vart sendt til adm. som innspel til det 
vidare arbeidet med budsjettet.  

Status pr 30.04.18: 
Arbeid med omstilling og effektivisering er i gang. 
Kommunestyret fekk framlagt sak i møte 10.4 som synte 
arbeidet så langt og vil få framlagt sak i juni-møtet som beskriv 
prosess og prinsipp for arbeidet. 
Status pr 31.08.18: 
Det vil bli lagt fram sak for FS 26.9 og KS 9.10 vedr. skisse for 
mulige innsparinger. 
Status pr 31.12.18: 
Skisse og endelig krav til effektivisering/omstilling vedtatt i 
KOM 118/18 

Lokalisering av helsebygg - 
Campus Vinstra / Vinstrahallen 

KS-møte den 10.04.18, sak 27/18: 
KS vedtek at det skal byggast nye lokaler 
for helsestasjon, rus og psykiatri, Karriere 
Oppland og nødvendig kontor/møtelokaler 
til andre formål i området ved 
Vinstrahallen/grusbana.  
KS-møte den 11.09.18; sak 59/18: 
Vedtak om riving av TIP-bygga mm, avtale 

Status pr 31.12.18: 
Uke 2: Ferdigstilling av kravspekk/konkurransegrunnlaget -
utsending til arkitektene. 
Uke 10: Frist for innlevering av skisser fra arkitektene 
Uke 10/11: Presentasjon av skissene for jury 
Uke 11-12-13: Skissene legges ut på «høring» 
Uke 13: Jurymøte (diskusjon/avklaringer)   
Uke 15/16: Jurymøte. Vinner kåres (avhenger av møtedato i 
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mellom OFK og NFK  
PU-møte den 13.11.18, sak 071/18: 
PU tok sak om prosess for utvikling av 
området til orientering. 
KS-møte 11.12.18; sak 101/18: 
KS vedtok å oppnevne ein jury på 9 
medl.som skal koordinere vidare arbeid 
med arkitekt-konkurransa.  

KOM)  
Uke 15/16: Jury orienterer KOM om vinner 14.mai 2019.  

 

Miljøfyrtårnsertifisering KS-møte den 10.04.18, sak 39/18: 
Vedtak om at NFK skal sertifiserast som 
Miljøfyrtårn i løpet av 2019. I vedtaket står 
det også at det skal utarbeidast ein klima- 
og miljøplan, og eitt av dei fyrste miljøtiltaka 
er å innføre avfallssortering i alle 
kommunale bygg. 
PU-møte den 13.11.18; sak 074/18: 
Forslag til planprogram for kommunedelplan 
for klima og energi 2018-2024 blir lagt ut til 
offentleg ettersyn.  

Status pr 31.08.18: 
Det er meldt oppstart av revisjon av Klima- og Energiplanen. 
Det er ikkje kome inn merknader i.f.m oppstarten. 
Miljøsertifisering er ikkje starta i påvente av tildelte ressursar.  
Status pr 31.12.18: 
Samme status som sist rapportering. 

Prosjekt livsmestring og 
inkludering 2018-2022 

FS-møte den 26.09.18; sak 069/18: 
Formanskapet støtter adm. sitt forslag og 
godkjenner at det for drift av prosjektet 
«livsmestring og inkludering» lyses ut en 
50% ressurs som prosjekt-leder i 2 år med 
mulighet for forlengelse. 
2. Formannskapet ber om å bli holdt 
oppdatert om prosjektstatus, med 
underveisevaluering. 

Status pr 31.12.18: 
Det ble ansatt en ressurs i 50% stilling 1.jan 2019. 
Vedkommende sa opp sin stilling 28. januar. Rekruttering via 
tidligere innstilte søkere pågår. Forventer å få på plass ny 
person i mai. Bruker pt. vikar for deler av prosjektet. 

Budsjett og økonomiplan  
2019-2022 

KS-møte 11.12.18; sak 102/18: 
Vedtak om  innsparinger inna politisk 
verksemd med verknad frå ny KS-periode.  

 

KS-møte 11.12.18; sak 118/18:  
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Tekstvedtak (5 pkt) 
1.KS ber adm. jobbe for å redusere 
sjukefråværet med min. 2% i.l.a. 2019. 

2.KS ynskjer å stimulere til økt boligbygging, 
adm. legg fram sak for KS med forslag om 
prissystem på tomter. 

 

3. KS ber adm. finne fom for tildelingskontor 
innafor eksisterande rammer. 

 

4.Inna 1.6.19 skal det leggjast fram sak som 
skisserer korleis kommunen på best 
mogeleg måte kan sikre framtidsretta og 
mest mogeleg kostnadseffektiv IKT-løysing. 

 

5. Prosjekt 5055 (Campus Vinstra-TIP) og 
prosjekt 5060 (Campus Vinstra – helsest.) 
slås saman til nytt prosjekt «Byutvikling 
Vinstra». Vedtaket inneheld mål for prosjekt 
og finansiering. 

 

 


