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INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2021-2024  
 
 
Vedlegg: 

1. Investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024 med beskrivelse av prosjekter 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024. 
Foreslåtte investeringer er i henhold til kommunens økonomiske handlingsregler om nye 
låneopptak.   
 
Saksutredning: 
I henhold til revidert økonomireglement legger kommunedirektøren fram investeringsplan i 
forkant av høstens budsjettprosess. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen vil 
bli innarbeidet i årsbudsjett 2021 og kommende år.  
 
Kommunalt investeringsbehov i planperioden inneholder ulike IKT-satsinger, både utvikl-
ingsprosjekter og kjøp av utstyr. Videre er det behov for oppgradering av en rekke kommu-
nale bygg, dette omfatter bl.a. ventilasjon, solavskjerming og ENØK-tiltak. Det er foreslått 
investeringer i begge kirkene i kommunen i planperioden, dette gjelder etablering av vann-
tåkeanlegg og varmestyring.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det avsettes investeringsmidler til bygging av fire større kom-
munale boliger i Trodal. Dette er en boligtype kommunen har behov for, men mangler til-
gang til i dag. Med forutsatt støtte fra Husbanken vil boligene kunne leies ut til priser som 
er tilpasset målgruppa. 
 
Det er lagt inn et anslag på videre utbygging i Trodal fra 2023, men kommunedirektøren 
presiserer at dette er et foreløpig anslag, da egen sak fortsatt er under avklaring.  
 
Vann og avløpsinvesteringer i planperioden legges fram på bakgrunn av vurdert behov av 
kapasitetsutvidelse og rehabilitering av anlegg.  
 
Startlån videreføres med 10 millioner kroner årlig. Begrunnelsen for å holde nye låneopptak 
på dette nivået er at nye finansieringsregler fra bankene krever fullfinansiering av bolig, 
startlån aksepteres ikke som egenandel.   
 



Det legges til grunn at det vil bli innkalt egenkapital til KLP i planperioden på tilsvarende 
nivå som i dag. Begrunnelsen for dette er at pensjonsfondene øker, noe som medfører be-
hov for økt egenkapital gjennom tilskudd fra eierne. 
 
I økonomiplanperioden ligger det inne årlige inntekter fra salg av kommunale boliger, jf. 
kommunestyresak om salg av kommunal eiendomsmasse. Det er lagt inn en årlig salgsinn-
tekt på 3 millioner kr. Dette er sett på som egenfinansiering av investeringer i planperioden, 
og det foretas ikke overføring fra drift til investeringsprosjekter i 2021-2024. Det er videre 
lagt inn salgsinntekter Trodal fra 2023, dette avhenger av framdriften i videre arbeid med 
prosjektet. Det er forutsatt tilskudd fra Husbanken til bygging av større kommunale leilig-
heter, og et er lagt til grunn tilskudd/ekstern medfinansiering av vanntåkeanlegg i kirkene 
og kulturminneskilting. Øvrig finansiering av investeringene er låneopptak.   
 
Vurdering: 
Investeringsplan 2021-2024 bygger på gjeldene økonomiplan og handlingsregelen som sier 
at nye låneopptak skal være under 75 % av årlige avdrag (korrigert gjeld).  
 
Alle tiltak er gjennomgått og vurdert i tråd med kommunens investeringsreglement.  
 
Investeringsbehov, og salgsinntekter, i Trodal er lagt inn som anslag, mens det fortsatt ar-
beides med avklaringer om flomsikring av området. Egen sak om Trodal framlegges.  
 
Innenfor Vann og avløp jobbes det med avklaringer om framtidig renseanlegg, avløpstiltak 
sammen med Lillehammer og ny driftsstasjon i Øyer. Her legges det fram egen sak før kon-
krete investeringsbeløp legges inn i økonomiplanen.  
 
Fram mot kommunestyrebehandling av den samla økonomiplan og årsbudsjett 2021 vil det 
kunne bli framlagt justeringer av investeringsplanen ved behov.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024.  
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2021-

2024 og årsbudsjett 2021. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør


