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1. Endring av investeringsplan i forhold til KS-sak 82/2021 
Kommunestyret vedtok investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025 i KS-sak 82/21, innenfor 

handlingsregel om nye årlige låneopptak.  

I KS-sak 104/21 gjorde kommunestyret følgende vedtak:  

Kommunestyret vedtar at utbygging av Trodal boligområde inkl. tverrforbindelse og 

flomsikringstiltak fullføres i henhold til saksutredning med kostnadsoverslag og 

investeringsplan over, med en totalkostnad inkl. mva på kr 124 mill.  

Det forutsettes bidrag fra Phusicosprosjektet med 60% av kostnadene for reåpning av 

Trobekken. Øyer kommune forplikter seg til å drifte anlegget i etterkant.  

Tverrvegen inkl. prosjekteringskostnader og andel av grunnerverv, finansieres med 50% 

bidrag fra utbyggingsavtaler i henhold til utbyggingsprogram vedtatt i 2008, med bidrag til 

«Sentrumsringen».  

Konsekvenser av økt bevilgning og økte låneopptak innarbeides i investeringsplan og 

økonomiplan. 

 

Fullføring av prosjekt Trodal innebærer nye låneopptak på 30 millioner kroner og ville brutt med 

handlingsregel nummer 4 om nye årlige låneopptak. Vedtatt investeringsplan er gjennomgått på nytt 

og kommunedirektøren legger fram et revidert forslag til investeringsplan. Endringer i forhold til KS-

sak 82/21 framgår av påfølgende tabell.  

En rekke prosjekter foreslås utsatt i tid, samt at enkeltprosjekt er tatt ut eller har fått redusert 

ramme. Det er lagt inn investeringsmidler til interkommunalt barnevern som ikke lå inne i planen i 

juni.  

  



 

  

Investeringsprosjekt Endring fra KS-sak 82/21

Skole felles: Kjøp av iPader 

Redusert med 0,5 millioner i 

2025

Interkommunalt samarbeid: Barnevern Bil + IKT Nytt - 0,4 millioner i 2022

Bakketun: Nytt ventialsjonsanlegg Flyttet fra 2023/24 til 2024/25

Bakketun: Tilrettelegging av uteområder Flyttet fra 2022 til 2024

Solvang skole: Nytt gjerde mot Aronsveen Flyttet fra 2022 til 2024

Tretten kirke: Vanntåkeanlegg Flyttet fra 2022 til 2024

Tretten kirke: Oppgradering av trapper og inngangsramper Flyttet fra 2022 til 2024

Tretten kontorbygg: Oppgradering av infrastruktur for vannforskyning Flyttes fra 2023 til 2024

Tretten kontorbygg: Oppgradering alternativ energibærer Flyttes fra 2023 til 2024

Tretten kontorbygg: Ny heis Flyttet fra 2022 til 2024

Tretten samfunnshus: Universell utforming av adkomst og dørmiljøer Flyttet fra 2022/23 til 2024/25

Tretten samfunnshus: Oppgradering av nord og øst fasader

Flyttes fra 2025 til 2026 eller 

overføres til drift 

Tretten Stavsjordet: Tilrettelegging for nye tomter - forprosjekt Flyttet fra 2023 til 2024

Trettenhallen: Nytt yttertak Flyttet fra 2024 til 2025

Trettenhallen: Forprosjekt utvidelse av hallen og gulvkvalitet Flyttet fra 2022 til 2025

Øyer folkebibliotek: "Meråpent" - bedre tilgang til bøker og biblioteklokaler Flyttet fra 2022 til 2025

Øyer helsehus: HMS-tiltak vestre hovedinngang Flyttet fra 2023 til 2025

Øyer helsehus: Sprinkling av resterende bygningsmasse Flyttet fra 2022 til 2024

Øyer kirke: Ny gressklipper Flyttet fra 2023 til 2024

Øyer samfunnshus: Oppgraderinger av salen Flyttet fra 2022 til 2025

Øyerhallen: Nye porter til lagerrom idrettshallen Flyttet fra 2022 til 2024

Øyerhallen: Enøktiltak ny led belysning 

Økt med kr 85.000 og flyttet 

fra 2024 til 2025

Veg: Asfaltering Bådstølykja Flyttet fra 2022 til 2024

Vann og avløp (selvkost): Rehab kummer og ledningstrekk Overføres til drift

Plan og utvikling (selvkost): Skanning av byggesaksarkiv

0,5 millioner ble overført til 

prosjekt eByggesak i 2021, 

tas inn igjen i 2022/2023  

med totalt 0,6 millioner

Plan og utvikling (selvkost): Kjøp totalstasjon (oppmålingsutstyr)

0,3 millioner i 2023 tas ut, 

føres i drift.

Plan og utvikling (selvkost): Kjøp PC'er

Kr 60.000 per år tas ut, føres i 

drift.



Innspill til investeringsplanen fra Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet hadde i sin uttalelse til investeringsplan før kommunestyrebehandling i juni følgende 

innspill:  

Dør til styrkerom i Øyerhallen byttes ut til ny dør som gir adgangskontroll med kortleser. 

 

I sak 82/21 vedtok kommunestyret:  

Punkt 1 i uttalelsen fra Ungdomsrådet konsekvensutredes. Finansieringsbehovet utredes og 

behandles i forbindelse med økonomi – og budsjettplan.  

 

Kommunedirektørens vurdering: 

Kostnadsoverslag for å etablere adgangskontroll er kr 125 000.  

Kommunedirektøren har ikke anbefalt å gjennomføre tiltaket.  

Øyer kommune har avtale med ØTI om bruk av hallene, og ifølge avtalen skal det være vakt til stede i 

hallene ved bruk.  

Kommunen har fått en skjerping fra vårt forsikringsselskap med tanke på innbrudd i haller, med krav 

om at de skal være bemannet under åpningstiden. Da ivaretas personsikringen best mulig, man 

slipper at det personer i styrkerommet alene uten at det er vakt i hallen og man sikrer at hallen blir 

tømt for uvedkommende ved stengetid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Gebyrendringer: Selvkost plan, byggesak og oppmåling/deling 
 

§ 8 i selvkostforskriften sier at dersom kommunestyret ikke vedtar noe annet, så gjelder full kostn-

adsdekning for selvkostområder etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven. 

Dersom kommunestyret mener gebyrene ikke skal beregnes ut fra full dekning av selvkost, må dette 

vedtas. Dersom det vedtas, må det også vedtas inndekning av de kostnader som gebyrene ikke dek-

ker på selvkostområdene. For disse selvkostområdene er det ikke tillatt å fremføre underskudd, der-

som dette ikke kan føres mot innestående fond. For plan er det kommet en åpning for at kostnader 

som er påført et tidligere år kan dekkes av senere års gebyrer.  

 

Plan 

Det forslås en økning på ca 6 %. Dette er høyere enn prisstigningen, og foreslås for å nå full selvkost-

dekning innenfor reguleringsplan. Det er ikke fondsavsetninger for reguleringsplan, og det er udekket 

underskudd fra tidligere år.  

Det er kostnader med behandling av reguleringsplan fram til førstegangsbehandling som kan dekkes 

av gebyr. Slik den økonomiske situasjonen i kommunen er nå, blir det viktig å gjøre planene mest 

mulig ferdig før førstegangsbehandling. Dette vil føre til mer arbeid før førstegangsbehandling av 

planer. 

Kommunestyret vedtok den 27.05 mai følgende: 

- Gebyr for planforslag som ikke leveres i tråd med føringene/beslutningene i oppstartsmøtet - 
endring som kommer fra Øyer kommune resulterer i en reduksjon på 20 % ved større 
endringer. 

- Gebyr for planforslag som ikke leveres i tråd med føringene/beslutningene i oppstartsmøtet - 
endring som kommer fra Øyer kommune resulterer i en reduksjon på 40 % ved vesentlige 
endringer. 
 

Dette punktet er ikke finansiert. Det betyr at gebyret må dekkes over driftsbudsjettet i Øyer 

kommune. Det er ikke lagt inn økte driftsmidler til dette i 2022 da det er vanskelig å gi anslag på 

nivået.  

 

 

Byggesak 

Det er behov for å øke inntektene på byggesak. Det ble behandlet flere byggesaker i første halvår enn 

tidligere. Dette gav større inntekter enn forutsett. I andre halvår ble det færre saker. Samtidig så ble 

et vikariat holdt vakant, for å kunne nå balanse i vedtatt budsjett for byggesak.  

Per november holdes to vikariat vakant. Dette vil føre til økt saksbehandlingstid mot slutten av 2021 

og inn i 2022. Dette er varslet i første tertial 2021. Kommunedirektøren fastholder at det ikke tilrås å 

nedbemanne byggesaksavdelingen. Redusert bemanning uten færre saker til behandling vil bety at 

kvaliteten på saksbehandlingen og servicenivået vil gå ned, i tillegg kan det føre til tapte gebyrinntek-

ter på grunn av for lang saksbehandlingstid. 

 



Det er tilnærmet ikke fond for byggesak. Det betyr at dersom gebyrene ikke dekker selvkost fullt ut, 

vil dette belaste kommunens driftsbudsjett. 

I forslaget til gebyrregulativ for 2021 ble det vedtatt en reduksjon i gebyr på 900 kr, dersom det ble 

brukt digitale byggesøknadsløsninger som kommuniserte med vårt nye saksbehandlingssystem. Det 

ble da samtidig foreslått en betydelig økning av gebyrene. Økningen av gebyrene ble ikke vedtatt, og 

reduksjon på 900 kr blir derfor for stor. Denne reduksjonen foreslås redusert til 500 kr.  

 

Deling/oppmåling/seksjonering 

Det er innestående fond for dette selvkostområdet, der det etter selvkostforskriften må benyttes det 

meste i 2022. Gebyrene foreslås derfor økt mindre enn prisstigningen. Det er planlagt innkjøp i 2021 

eller 2022 som vil bruke noe av fondet. Dette er innkjøp som er vurdert til at kan gjøres i drift. 

 

Salg av eiendomsinformasjon 

Dette er salg av informasjon som ikke er regulert av selvkostforskriften. Kommunedirektøren foreslår 

å øke satsene mer enn prisstigningen. Dette for å sikre at kostnadene til kommunen dekkes. IT-kost-

nader øker mer enn prisstigningen. Samtidig kan dette være med å øke inntektene til kommunen, 

selv om det vil være i beskjeden grad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


