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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 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. 
Status pr 30.04.19: 
Arbeidet går sin gang og arbeid med høydebasseng er godt i 
gang. Ledningsnettet er litt over 90% ferdig pr. april/mai 2019. 

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. 
Status pr 30.04.19: 
Juridisk rådgiver starter prosessen med det første. 

Hovedplan for vatn og avløp  Status pr 31.12.18: 
Ble forsinket til budsjett, men er klar til sluttbehandling. 
Status pr 30.04.19: 
Furusjøen har tatt all tid og vi er ikke kommet i mål. 
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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 
innafor demensomsorgen, og at det i løpet 
av 2017 blir utarbeidd ein demensplan. 
HOK-møte den 6.3.19 sak 12/19: 
Utkast til demensplan 2019-2022 blir lagt ut 
på offentleg høring.  
HOK-møte den 24.04.19, sak 022/19: 
Behandling av planen, videre til endeleg 
vedtak i KS. 

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. 
4.Demensplan med høringsinnspill blir lagt frem for endelig 
behandling i HOK 24.april og KOM 14.mai. 
Status pr 30.04.19: 
Følger oppsatt fremdrift på behandlingen.  

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. 
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). 
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Status pr 30.04.19: 
Ingen egne prosjekt i Nord-Fron. Sak avsluttet med vedtak 
KOM-098/18. Videre tiltak legges i egne prosjekt. 

Byutvikling Vinstra.  
 
(Prosjekt 5055 (Campus Vinstra-
TIP) og prosjekt 5060 (Campus 
Vinstra – helsest.) er slått saman 
til nytt prosjekt «Byutvikling 
Vinstra».  

KS-møte den 11.12.18; sak 118/18: 
Tekstvedtak 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. 
KS-møte den 2.4.19, sak 17/19: 
KS tok saken vedr vinner av 
arkitektkonkurranse til orientering. 

Status pr 30.04.19: 
Prosjektet videreføres med Egil Tofte som prosjektleder. 
Styringsgruppe videreføres som tidligere, samarbeidsavtale er 
godkjent av styringsgruppen og ute til signering. 
Prosjektgruppe fortsetter med representanter for alle 
samarbeidsparter. Handlingsplan er under arbeid. Tiltak gjøres 
i egne prosjekter, Vinstra 2046 følger opp handlingsplanen. 
Arkitekt for prosjektet er valgt.  

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 30.04.19: 
Prosjektleder har vært på kurs. Videre arbeid settes på 
vent/nedprioriteres ut fra tilgjengelige ressurser i 
omstillingsfasen. 
 

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 

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. 
Status pr 30.04.19: 
Gro Solberg startet opp 2. mai i 50% stilling. Fokus nå vil være 
middagsservering for hybelboere/åpen skole med varm 
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underveisevaluering. mat og aktivitet. Fra høsten planlegges det undervisning i 
livsmestringsfag 

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.  

Status pr 30.04.19: 
Det blir lagt fram sak for KS i møte den 11.06.19.  

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

Status pr 30.04.19: 
Sykefraværet pr. 1. kvartal var på 9,5 %. Dette er en svak 
nedgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Vi er 
fortsatt et godt stykke unna målet om reduksjon med 2 
prosentpoeng innen utgangen av 2019 (dvs. 7,4 % samlet). 
Kommunestyret fikk en orientering om dette arbeidet i møte 
14.05.19. 

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

Status pr 30.04.19: 
Det ble lagt fram en sak om salg og bygginger av bolig i KS 
022/19. Det skal utarbeides en handlingsplan for videre arbeid. 
Det vil bli lagt fram sak om prissystem i forbindelse med 
budsjettarbeidet 2020. 

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

Status pr 30.04.19: 
Dette sees i sammenheng med øvrig omstillingsarbeid og 
bakes inn i ny organisasjonsmodell som skal vedtas innen 
utgangen av juni 2019. 

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. 

Status pr 30.04.19: 
NFK jobber sammen med Ringebu kommune for i felleskap å 
vurdere dagens IKT-løsning opp mot andre alternativer. Et 
beslutningsgrunnlag vil ikke være klart til 1.6.19. 


