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Vedtak i Kommunestyret den 22.10.2020, sak 78/20: 
Mahdi Kasim velges til nestleder i flerkulturelt råd for perioden 2019 – 2023. 
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Flerkulturelt råd ber om at protokoll sendes alle varamedlemmer, slik at de kan holde seg 
orientert om saker som behandles. 
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6/20   
ØKONOMIPLAN 2021-2024 - ÅRSBUDSJETT 2021   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2020-2023.  
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2021, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B) 
og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B).  

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 11,0 millioner 

kroner i 2021. 
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder 

(vann og avløp) på inntil 12,2 millioner kroner i 2021. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 

millioner kroner i 2021. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta de budsjetterte lån og godkjenne 

endelige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning 
av rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne 
lånedokumenter.  

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

f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2021 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2021 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommene i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2021 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. 
eiendomsskatteloven §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 fritidseiendommer 
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 tre syvendedeler i 2021. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2021, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet 
ledd.  

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt 
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 eiendommer 
som faller inn under § 7 c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret 
endrer eller opphever fritaket. 
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e. Eiendomsskatten 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 2021 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2021. 

b. Kommunestyret vedtar ny prismodell for SFO i henhold til alternativ [1, 2 eller 
3] i kommunedirektørens framlegg. Satsene innarbeides i gebyrregulativet.  

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 inn-
tekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren fullmakt 
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 tjenesteenheter 

med inntil 2 millioner kroner gjennom budsjettåret.  
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kroner til juster-

ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 
2021. 

c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom 
tjenesteenheter for å samle eiendomsrelaterte kostnader under Bolig og 
eiendom. Det rapporteres på budsjettjusteringen i 1. tertialrapport.  

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

11. Godtgjørelse 
Godtgjørelse til ordfører settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn.  

12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2021 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond).  

 
Endringer: 
1.Framtidens helse – og omsorgstjenester   
1.  Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester. 
Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Øyer kommunes tjenester, og være i 
tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. Utredningen må ta med seg de store 
utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i sektoren. Utredningen skal 
inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og nye 
arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker 
kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Eventuelle 
forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av 
kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. Eventuell etablering av tildelingskontor 
ivaretas i denne utredningen.  
2. Tjenesteutvalget er det folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske 
prosessen i utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. 
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Tjenesteutvalget innstiller overfor kommunestyret i forbindelse med budsjettprosess for 
budsjett 2022.  
3. 1.tertialrapport 2021 skal gi en risikovurdering av den nye turnusen herunder reduksjon av 
nattevaktstillinger.  

2.Aurvoll skole – videre drift  
Dagens drift av Aurvoll skole opprettholdes. 

3.Gebyrregulativet  
1.Kommunestyre vedtar kommunale gebyrer for 2021 som foreslått med unntak av 
gebyrområdene nevnt i pkt. 2 og 3. 
2.Kommunestyret ber om å få framlagt en sak med en utredning av gebyrregulativet for plan, 
byggesak, oppmåling og eiendomsopplysninger hvor avvik skal begrunnes og eventuelle tiltak 
utover heving av gebyr foreslås. 

3.Kommunestyret ønsker også en utredning av gebyrene for SFO hvor også gratis kjernetid 
utredes. 
4.Utredningene legges fram for kommunestyret innen februar 2021.  

4.Voksenopplæring  
1. Kommunedirektør legger fram egen sak om voksenopplæring. Det skal utredes fordeler og 
ulemper, mål for tjenesten, bemanningsmodeller og kostnader ved å ta drift av 
voksenopplæring tilbake i egenregi i lys av ny integreringslov. 
2. Saken legges fram for behandling i mars 2021. 

5.Interkommunalt samarbeid 
1.Innkjøpssamarbeidet med Gausdal og Lillehammer kommuner opprettholdes.  
2.Deltakelse i eksisterende og etablering av nye interkommunale samarbeid skal skje i 
henhold til vedtatt strategi for interkommunalt samarbeid, kommunestyrevedtak 32/2019 av 
28.9.2019. 

6.Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
1.Kulturskolen styrkes med 100 000 kr. for etablering av dansetilbud som et gruppetilbud. 
2.Øyer kommunes kreftkoordinatorressurs økes med kr 230 000.  
3.Det opprettes 1 (en) 100% fast stilling som SLT - og rus-/pårørendekoordinator. 
4.Styrkingsmidler barnehager videreføres ved at det opprettes 1 (en) 100% fast stilling som 
rådgiver barnehage for å styrke tidliginnsats og forebyggende arbeid.  
5.Til å øke aktivitetstilbud for eldre bevilges det 205 000 kr.  
6.Ressurser til spesialundervisning opprettholdes.  

7.Samferdsel og infrastruktur 
1.Det etableres bredbåndsfond. Til dette fondet bevilges det 760 000 kr.  i 2021. 
2.Det bevilges 200 000 kr. skiløypetilskudd øremerket drift av løypemaskina med base på 
Holmsætra. 
3.Det utarbeides vedlikeholdsplan for kommunale veger og eiendommer. 
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8.Medarbeider – og brukerundersøkelser  
1.Kommunedirektørens forslag til medarbeider- og brukerundersøkelser endres i henhold til 
tabellen under. 
2.Brukerundersøkelse for tjenesteområde plan og utvikling, i henhold til lederavtale mellom 
Øyer kommune og kommunedirektør av november 2020, legges fram for kommunestyre i 
forbindelse med 1. tertialrapport 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
9.Arbeid med økonomiplan og årsbudsjett 
Arbeidet med Økonomiplan og årsbudsjett fra og med 2021 skal bygge på  FN`s- 
bærekraftsmål. 

10.Midler gjennom utbyggingsavtaler 
Kommunestyret ber om en oversikt over og bruk av midler avsatt gjennom utbyggingsavtaler. 

11. 
Tilskudd til World Cup 2021 på 250.000 kroner tas fra idrettsfond. 

Tjenesteenhet 2021 2022 2023 2024 
Skatt og Innfordring MU   BU   
Mosjordet barnehage MU   BU BU 
Vidarheim barnehage BU   MU MU 
Aurvoll skole BU MU     
Solvang skole   MU BU BU 
Øyer ungdomsskole MU BU     
Helse og familietjenesten BU   MU MU 
Øyer helsehus MU BU     
Hjemmebaserte tjenester   MU BU BU 
Bofellesskap og 
miljøtjenester 

  BU MU MU 

Kultur og fellestjenester   BU MU MU 
Eiendom og anlegg BU MU     
Veg, vann og avløp   MU   BU 
Plan og utvikling BU BU MU BU 



 
 

 Side 7 av 9

12. 
Kommunedirektøren bes innarbeide forslaget i Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 
før det legges ut på høring. 

Oppstart sentrumforskjønnelse 
avsatt 500.000 til fond sentrumsforskjønnelse (vedtak i sak- 33/18 ÅRSREGNSKAP 2017-Fond 
til sentrumsutvikling i Øyer kommune kr 500.000).Arbeidet settes i gang og gjennomføres. 
Formannskapet ber om egen sak til kommunestyret i januar 2021. 
 
To-lærermodellen – administrativt avviklet (2.avsnitt) 
Det legges fram egen sak for kommunestyret i januar 2021 som redegjør for avviklingen. 
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Økonomiplan 2021-2024 og Årsbudsjett 2021 Øyer kommune

Tiltak
KD sitt 
forslag

SP og SV sitt 
forslag 2021

Endringer 
2021 2022 2023 2024

Samla budsjettreduksjon Helseregionsamarbeidet -205 -205 0 -205 -205 -205
Samla budsjettreduksjon økonomi, landbruk, brann, LRV m.v. 451-              451-              - 451-             451-             451-             
Øyers andel skatteoppkreverfunksjonen (5 måneder) 400-              400-              - 400-             400-             400-             
Innkjøpssamarbeid og kvalitetskoordinator 20-                 20-                 - 86-               86-               86-               
Effektivisering som følge av digitalisering 230-              500-              270-             500-             500-             500-             
Gjennomgang av systemporteføljen 220-              500-              280-             500-             500-             500-             
Redusert nivå spesialundervisning 700-              - 700 700 700 700
Reduserte utgifter skoleskyss 200-              200-              - - - -
Redusert kommunal egenfinansiering SFO 500-              - 500 - - -
Styrkingstiltak barnehage inndras 830-              - - - - -
Fådelt skole Aurvoll fra høst 2022 - - - - - -
Voksenopplæring i egenregi fra høst 2021 - - - 400-             400-             400-             
Reduksjon av nattevaktstillinger 2 000-           2 000-           - 2 000-         2 000-         2 000-         
Oppsigelse av avtale - bruker i annen kommune 2 000-           2 000-           - 2 000-         2 000-         2 000-         
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (ut av rammetilskudd) 234-              234-              - 234-             234-             234-             
Frivilligsentralen - øremerket tilskudd fra 2021 200-              200-              - 200-             200-             200-             
Vedlikehold kommunale bygg 200-              200-              - 200-             200-             200-             
Reduksjon strømpriser 1 000-           1 000-           - 1 000-         1 000-         1 000-         
Kommunedelplan Øyer sør – konsulentutgifter - - - 300-             300-             300-             
Styrket planavdeling - kommunedelplan Øyer sør - - - 800-             800-             800-             
Utarbeidelse av klimaregnskap i 2020 170-              170-              - 170-             170-             170-             
Sum reduksjoner 9 560-           8 080-           650 8 746-         8 746-         8 746-         

Tildelingskontor fra 1.7.2021 410 - 410-             820 820 820
Kommunedirektørens bevilgningspost 200 - 200-             200-             200-             200-             
Forutsatt prosjektfinansiering i 2020 300 300 - 300 300 300
Bortfall husleie og fellesutgifter Skattekontoret 685 685 - 685 685 685
Valg 2021 og 2023 180 180 - - 180 -
Formannskapets bevilgningspost 125 125 - 125 125 125
Salg eierandeler 2020 500 500 - 500 500 500
Tilskudd World cup i Kvitfjell 2021 250 - 250-             250-             250-             250-             
Stipendordning for å rekruttere yrkesgrupper 150 150 - 150 150 150
Nettoinntekt konsesjonskraft (reduksjon) 250 250 - 250 220 220
Tilskudd til private barnehager 1 050 1 050 - 1 050 1 050 1 050
Redusert foreldrebetaling i kommunale barnehager 100 100 - 100 100 100
Økt antall barn i private barnehager i nabokommuner 300 300 - 300 300 300
Redusert antall barn i private barnehager fra nabokommuner 170 170 - 170 170 170
Omstillingsmidler barneskoler i påvente av ressursmodell 1 590 1 590 - - - -
Ubalanse i Helse og familietjenester 2 000 1 495 505-             1 000 1 000 1 000
Kulturprisen 30 30 - - 30 -
Høyere avlønning stilling innen Kultur og fellestjenester 170 170 - 170 170 170
Sum økninger 8 460 7 095 1 365-         5 170 5 350 5 140
Netto besparelser utover KD sitt forslag 715-             
Udisponert fra KD sitt budsjettforslag 1 600-         
Eiendomsskatt nye objekter 2021 500-             
Til fordeling tiltak SP og SV sitt forslag 2 815-          

Til fordeling i drift 2 815
SLT-/ruskoordinator 600-              
Rådgiver skole og barnehage - tidlig innsats 720-              
Dansetilbud Øyer kulturskole 100-              
Brebåndfond etableres 760-              
Skiløyper øremerket nord i Øyer (må defineres) 200-              
Økt ressurs kreftkoordinator 230-              
Styrking aktivitet for eldre 205-              
Udisponert -  
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Behandling: 
Presentasjon av budsjett og økonomiplan 2021-2024 ved økonomisjef Anne H. Jorde. 
 
Uttalelse fra Flerkulturelt råd: 
Flerkulturelt råd ber om at de blir involvert tidlig i utredning av Voksenopplæring i egen regi. 
 
Flerkulturelt råd er opptatt at brukermedvirkning må stå sentralt i all planlegging og 
gjennomføring av tiltak i kommunen og at bl.a. flyktningers erfaringer og kompetanse blir 
brukt. 
 
 
 
 
7/20   
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2021   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDi har anmodet om for 2021, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg. 
 
 
Behandling: 
Flerkulturelt råd stiller seg bak formannskapets innstilling. 
 
 
Uttalelse fra Flerkulturelt råd: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDi har anmodet om for 2021, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg. 
 
 
 
 


