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4. Budsjettforslag for Kontrollutvalget, av 4. oktober 2021  
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6. Økonomiplan for Øyer og Tretten kirkelige råd 2022-2025  
7. Befolknings- og KOSTRA-analyse  
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- Fagforbundet i Øyer, av 19.10.2021 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 82-2021 Investeringsplan Øyer kommune 2022-2025 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan for årene 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 
etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager.  
 
Saksutredning: 
Kommuneloven innehar bestemmelser om økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets 
bindende virkning i §§ 14-3 – 14-5.  
 

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kom-
munale og regionale planer følges opp.  
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets […] prioriteringer og be-
vilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger 
på. De skal også vise utviklingen i kommunens […] økonomi og utviklingen i gjeld og 
andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor 
mye lån som skal tas opp i budsjettåret.  
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, full-
stendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en invester-
ingsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og 
stilles opp på samme måte som økonomiplanen. 
 



Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- 
og bygningslovens § 11-1 fjerde ledd.  

 
Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling.  
 
Kommunedirektøren legger fram en balansert økonomiplan for kommende fireårsperiode, 
basert på realiteten i Øyer kommunes økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2022 legges det 
opp til et netto driftsresultat på 1,14 %, og for årene 2023-2025 et netto driftsresultat i 
intervallet 1,75 % - 2,82 %, med et gjennomsnitt på 2,01 %. 
 
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens bud-
sjettforslag og tilleggsproposisjoner foreligger, med et økt anslag. Det vil bli lagt fram egen 
sak for kommunestyret hvis Stortingets behandling av statsbudsjettet innebærer vesentlige 
endringer for Øyer kommune i 2022. Skatteanslag for Øyer kommune i økonomiplanperiod-
en er gjort med bakgrunn i makrotall fra statsbudsjettet, og at den kommunale skattøren 
utgjør 12,15 %. Også her er det lagt inn økt anslag for Øyer kommune i økonomiplanperiod-
en. Det legges til grunn at kommunen skriver ut eiendomsskatt med fire promille (høyeste 
sats) for boliger og fritidsboliger i økonomiplanperioden. 
 
Økonomiske handlingsregler (finansielle måltall) for kommunen som ble innført i 2018 vid-
ereføres. De fire handlingsreglene omhandler netto driftsresultat, disposisjonsfond i forhold 
til driftsinntekter, korrigert lånegjeld i forhold til driftsinntekter og nye låneopptak i forhold 
til årlige avdrag. Kommunedirektørens økonomiplan- og budsjettforslag ligger innenfor 
vedtatte økonomiske handlingsregler.  
 
Driftsbudsjettet for 2022 vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til kommunens admini-
strative organisering. 
 
Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2022-2025, og godkjenning av låneopptak for 
investeringer i 2022. 
 
Forslag til Gebyrregulativ for Øyer kommune 2022 er utarbeidet, vedlegg 3.  
 
Kontrollutvalget behandlet budsjett for 2022 i møte 4.10.2021, jf. forskrift om kontrollut-
valg og revisjon § 2: 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
[…]. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret […].  

 
Saksframlegg og protokoll fra behandlingen er vedlagt, vedlegg 4.  
 
Øyer og Tretten kirkelige råd har vedtatt økonomiplan for 2022-2025 og har sendt denne 
som innspill til Øyer kommunes økonomiplan- og budsjett. Vedlegg 5 
 
Det er utarbeidet en befolknings- og KOSTRA-analyse for Øyer kommune, vedlegg 6. 



 
Vurdering: 
Økonomiplan for 2022-2025 bygger på gjeldende økonomiplan og årsbudsjett. Inneværen-
de år er driftsnivået i kommunen for høyt i forhold til inntektssida, og økonomiske rammer i 
kommende økonomiplanperiode gir ikke rom for videreføring av dagens driftsnivå. Aktivi-
teten og tjenestenivået må tilpasses de økonomiske rammene.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at det nødvendig å jobbe videre med et omstillings-
prosjekt i hele kommunen i 2022. Omstillingsarbeidet vil involvere ansatte, tillitsvalgte og 
folkevalgte kommende år.  
 
Etter kommunestyrets vedtak om fullføring av Trodal i økonomiplanperioden er det foretatt 
en justering av investeringsplan 2022-25 for å overholde kommunens økonomiske handl-
ingsregel nummer 4 om nye årlige låneopptak.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2022-2025. 
2. Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av bud-

sjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 
5-6).  

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 8,4 milli-

oner kroner i 2022. 
b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostom-

rådene på inntil 49,7 millioner kroner i 2022. 
c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 10,0 millioner 

kroner i 2022. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp budsjetterte lån og godkjenne 

endelige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenn-
ing av rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å under-
tegne lånedokumenter.  

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å slå sammen løpende lån innenfor de avdragsbetingelser som var 
vedtatt ved første gangs låneopptak. Kommunedirektøren har fullmakt til å 
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksi-
sterende lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter.  

f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2022 skal tilsvare minimumsavdrag 
i henhold til kommunelovens § 14-18.  

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2022 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2022 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven §8 A-3 (2) og K-sak 27/16 og 122/16. 

b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 



satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendom-
mer settes til 4 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 
og 4 skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk 
og bruk redusert med fire syvendedeler i 2022. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2022, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet 
ledd.  

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fri-
tatt fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer 
som skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. For eiendomm-
er som faller inn under § 7 c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret 
endrer eller opphever fritaket.  

e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer.  
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter.  
5. Kommunale gebyrer 

a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2022 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2022. 

6. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommune-
direktøren fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene. 

7. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
Inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren full-
makt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale betalingssatsene. 

8. Integreringstilskudd  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger.  

9. Omfordeling mellom tjenesteenheter  
a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenhet-

er med inntil 2 millioner kroner gjennom budsjettåret 2022. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 4,4 millioner kroner til jus-

tering av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og pris-
vekst i 2022. 

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 
uerholdelige.  

11. Godtgjørelse  
Godtgjørelse til ordførere settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2022 avsetter årets premieavvik pen-

sjon, fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 
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