
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Flerkulturelt råd 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 19.11.2018 Tid: 14:30 - 16:00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Mari Helene Botterud  
Medlem Ole Hageløkken  
Medlem Anne Magnhild Braastad Lie  
Medlem Asseyr Handulle  
Medlem Saeid Najafi  
Medlem Lamya Al-Safadi Forfall 
Medlem Nashiba Ahmed Forfall 
 
 
 
Merknader:   
Dessuten møtte leder for sektor Familie og inkludering Gerd Hvoslef som også førte 
protokollen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Orienteringer: 
Leder Mari Botterud orienterte om oppfølging av sak som var oppe i  forrige møte. 
«Arbeid- og sysselsetting - samarbeid med næringslivet. 
Flerkulturelt råd ønsker et samarbeid med næringslivet for informasjon og dialog. Rådet har 
tidligere arrangert  åpne møter hvor representanter fra næringslivet har hatt orienteringer.  
Leder tar nå kontakt med hhv.  Øyer næringsråd og landbruksorganisasjonen i kommunen  
med ønske om at rådet kan få delta på et av deres møter.» 
 
Leder har hatt  kontakt med:  

 Øyer næringsråd v/ Erik Fostervoll 
 Øyer og Tretten bondelag v/ Birgit Wasrud  

Begge organisasjoner vil gjerne ha møte med Flerkulturelt råd.  
Til møtene sørger rådet  bl.a. for å få med representanter fra instanser som kan orientere om 
regelverk knyttet til å ta imot personer i praksis eller arbeidstrening. Møtene blir etter nyttår. 
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Eventuelt: 
Til orientering;  Mari Botterud er påmeldt på IMDI sin frivillighetskonferanse 2018 sammen 
med styreleder for Øyer- Tretten frivilligsentral. 
 
 
 
 
Mari Botterud 
Leder 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

8/18 18/2304     
  ØKONOMIPLAN 2019-2022 - ÅRSBUDSJETT 2019    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Side 4 av 11

 
 
8/18   
ØKONOMIPLAN 2019-2022 - ÅRSBUDSJETT 2019   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2019-2022.  
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2019, jfr. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.  
3. Låneopptak  

a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil  
10 230 000 kr i 2019.  

b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån VA (selvkost) på inntil 
39 250 000 kr i 2019.  

c. c. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner 
kroner i 2019.  

d. d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst 
mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele 
lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2019 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2019 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven § 8 A-3 (2) og KS-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 3,5 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med en syvendedel i 2019. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre 
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 § 7b. For eiendommer 
som faller inn under § 7c 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 

Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 i samsvar 
med oversikt i vedlegg 3. 

6. Stillingshjemler  
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Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillingshjemler 
i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 

7. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis rådmannen 
fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene.  

8. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis rådmannen fullmakt til å 
foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 

9. Flyktningetilskudd  
Rådmannen gis fullmakt til å disponere statstilskudd til flyktninger.  

10. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
a. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter med 

inntil 2 millioner kr gjennom budsjettåret.  
b. Rådmannen gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kr til justering av 

tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2019. 
11. Godtgjørelse  

Godtgjørelse til ordføreren settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
12. Sats for inntektsskatt 

For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,55 %). 

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune oppretter pensjonsfond, der premieavvik 
for 2019 avsettes, fratrukket amortisert premieavvik 2019. 

14. Sak for revidert framdrift av planoppgaver i økonomiplanperioden legges fram for 
kommunestyret innen februar 2019. 

 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 

 
Behandling i formannskapet 13.11.2018, sak 105/18: 
Administrasjonen redegjorde for svar på spørsmål og kommentarer innsendt av de politiske 
partiene i forkant av møtet. 
 
 
Formannskapet 06.11.2018: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet da han er involvert som Avtalemotpart til 
kommunen i disse sakene: 
-Delfinansiering av tiltak iht. Utbyggingsavtaler.  
-Finansiering av nytt hovedledningsnett innenfor Øyer sør. 
-Bevilgning til KPD Øyer sør. 
 
Stein Plukkerud fratrådte.  
Ordfører fremmet forslag om at han erklæres inhabil til å delta i behandlingen av disse 
punktene i årsbudsjettet og økonomiplan, men han erklæres habil til å delta på de andre 
punktene. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
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Avstemming og vedtak vil innrettes slik at han fratrer når disse punktene i 
årsbudsjett/økonomiplan skal behandles.  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stein 
Plukkerud tiltrådte.  
 
 
Stein Plukkerud sitt spørsmål om habilitet ble behandlet og avgjort i Formannskapsmøte 
6.11.2018, der sluttbehandlingen av årsbudsjett og økonomiplan ble utsatt til dagens møte. 
Habilitetsspørsmålet tas ikke opp til ny behandling, da vedtak om habilitet 06.11.2018 gjelder 
tilsvarende i dagens møte.  
 
Mari Botterud (H) og Arne Finn Brekke (AP) reiste spørsmål om sin habilitet ved spørsmål om 
tilskudd til frivillighetssentralen. De er begge medlemmer i styret. Mari Botterud og Arne Finn 
Brekke fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at de begge erklæres som habile. Saken er 
vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
Mari Botterud og Arne Finn Brekke tiltrådte. 
 
Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Det har ikke kommet alternative forslag i de punktene hvor Stein Plukkerud er erklært inhabil. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres habil til å delta i behandlingen av hele 
budsjettet for 2019 og Økonomiplan 2019-2022. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag til endringer på vegne av Øyer AP: 
Generelt: 
«Gjenta de politiske føringene som har vært gitt de to siste årene 
Politiske retningslinjer drift og investeringer i 2019: Vedtatte budsjettrammer skal overholdes 
både på drift og investeringer.  
Eventuelle endringer i driften som ikke kan tas som budsjettjustering innenfor rammen til 
sektorene eller innenfor samlet budsjettramme for kommunen, skal bringes frem til politisk 
beslutning så snart som mulig etter at saken blir kjent for administrasjonen. Saken legges 
frem som forberedt sak om budsjettjustering av vedtatt budsjett. 
Investeringene skal følge vedtatte budsjettrammer – ved anbud eller andre signaler om at 
investeringsrammen ikke kan overholdes – skal dette legges fram for politisk beslutning før 
investeringen foretas/settes i gang». 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
«Øyer AP foreslår å omgjøre kr 500.000 av lånet til Stav SA til andelskapital. 
Omgjøring av lån til andelskapital STAV SA 
Stav SA har på sitt årsmøte 2.5.2018 vedtatt at det skal åpnes for tegning av nye andeler i 
samvirke. Stav SA har en langsiktig gjeld som nedbetales årlig til Øyer kommune. Saldo pr 
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1.1.2018 var på kr 840 987, vi foreslår at kr 500.000 av lånet omgjøres til andelskapital for å 
styrke Stav SA sin egenkapital og dermed øke deres selvstendighet. Innskutt egenkapital-
andelskapital i Stav SA pr 1.1.2018 er på kr 175.000,-. Andelslaget består av en rekke lag og 
foreninger samt mange enkeltpersoner. Øyer kommune er den største andelshaveren med 20 
andeler. Øyer Arbeiderparti har 1 andel i andelslaget. 
 
Styret i Øyer Arbeiderparti foreslår at kr 500.000 av det ansvarlige lånet omgjøres til 
andelskapital i Stavsplassen SA. Dette vil bidra til å styrke egenkapitalen til Stavsplassen SA, 
samtidig som det vil sikre kommunens innflytelse i forhold til selskapet». 
 
Øyer AP trakk endringsforslaget. 
 
«Slette avsetningen i investeringsbudsjettet til Tretten renseanlegg – 30 millioner, fordi 
denne fortsatt er under utredning og investeringsbehovet er for usikkert». 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 4 stemmer (3 stemmer AP, 1 stemme H) mot 3 stemmer (2 
stemmer SP, 1 stemme SV). 
 
«Teleskop-amfi til Aurvoll skole. 
Aurvoll skole må gis samme mulighet til å gjennomføre samlingsstunder for alle elevene, slik 
som Solvang har. I dag løses dette med at det settes utover stoler, noe som er 
arbeidskrevende og lite hensiktsmessig. Investeringsbehovet anslås til kr 500.000,-. 
Dekning skjer gjennom å skyve investeringen på klappseter på Solvang med et år». 
 
Øyer AP trakk endringsforslaget. 
 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag til endring på vegne av Øyer AP og Øyer Høyre: 
«Trappe opp med flere plasser på Øyer Helsehus 
Økning 2019 4 nye plasser utover Rådmannens forslag – 1,7 mill høsten 2019 
3,4 mill for de resterende årene i økonomiplan 
Finansieres slik i 2019: 
Nye objekter eiendomsskatt/fritidsboliger: 0,7 mill ut over adm. Forslag 
Redusere overføring mellom drift og investeringer med 1 mill 
De resterende årene kommer vi tilbake til i forbindelse med kommunestyrebehandlingen av 
årsbudsjett og Økonomiplan. 
 
Øyer AP og Øyer Høyre trakk endringsforslaget. 
 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag til endring på vegne av Øyer SP: 
«Kommunestyret ber at det spørres om en gjennomgang av frivillighetssentralen. Det ønskes 
herunder å se på brukertilfredshet og drift». 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Mari Botterud (H) fremmet følgende forslag til endring: 
«Kreftkoordinator økes med                    kr 150.000,- 
Vedlikeholdskostnader reduseres med  kr 150.000,-.» 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag til endring på vegne av Øyer SP og Øyer SV: 
«Styrking skole 1,0 mill kr – tas fra Gevinstrealisering»     
  
Øyer SP og Øyer SV trakk endringsforslaget. 
 
«Forskuttering klubbhus ØTI 2,2 mill. kr – tas fra Disp.fond (det forutsettes fullfinansiering)» 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 4 stemmer (1 stemme H, 1 stemme SV, 2 stemmer SP) mot 
3 stemmer (3 stemmer AP). 
        
«Tilskudd klubbhus ØTI 0,5 mill. kr – tas fra det tilskudd som skal tilbakebetales i tillegg til 
utbetaling fra idrettsfond» 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 4 stemmer (1 stemme H, 1 stemme SV, 2 stemmer SP) mot 
3 stemmer (3 stemmer AP). 
 
Tiltak        
«Barnetrygd - de økonomiske konsekvensene tas hensyn til ved kvartalsvis rapportering» 
  
Endringsforslaget falt med 3 stemmer (1 stemme SV, 2 stemmer SP) mot 4 stemmer (3 
stemmer AP, 1 stemme H). 
         
«Økning dirigent/kulturskole økes fra 75.000 - 90 000 kr - rådmannen finner dekning i 
budsjettet for økningen» 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.        
 
 
«Flytte u.klubb til klubbhus 50 000 kr - innenfor ramma kultur (dette vil kun gjelde fra når 
klubbhus står klart)» 
 
Øyer SP og Øyer SV trakk endringsforslaget. 
 
 
«Til orgel Øyer kirke 1 mill. kr – tas ut»         
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
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«Rådmannens forslag med vedtatte endringer legges ut til offentlig høring i 14 dager frem til 
behandling i kommunestyret 29.november 2018» 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2019-2022 med endringer. 
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2019, jfr. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.  
3. Låneopptak  

a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil  
10 230 000 kr i 2019.  

b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån VA (selvkost) på inntil 
9 250 000 kr i 2019.  

c. c. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner 
kroner i 2019.  

d. d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst 
mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele 
lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2019 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2019 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven § 8 A-3 (2) og KS-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 3,5 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med en syvendedel i 2019. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre 
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 § 7b. For eiendommer 
som faller inn under § 7c 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 

Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 i samsvar 
med oversikt i vedlegg 3. 

6. Stillingshjemler  
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Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillingshjemler 
i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 

7. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis rådmannen 
fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene.  

8. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis rådmannen fullmakt til å 
foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 

9. Flyktningetilskudd  
Rådmannen gis fullmakt til å disponere statstilskudd til flyktninger.  

10. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
a. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter med 

inntil 2 millioner kr gjennom budsjettåret.  
b. Rådmannen gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kr til justering av 

tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2019. 
11. Godtgjørelse  

Godtgjørelse til ordføreren settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
12. Sats for inntektsskatt 

For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,55 %). 

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune oppretter pensjonsfond, der premieavvik 
for 2019 avsettes, fratrukket amortisert premieavvik 2019. 

14. Sak for revidert framdrift av planoppgaver i økonomiplanperioden legges fram for 
kommunestyret innen februar 2019. 

15. De politiske føringene som har vært gitt de to siste årene gjentas: 
Politiske retningslinjer drift og investeringer i 2019: Vedtatte budsjettrammer skal 
overholdes både på drift og investeringer.  
Eventuelle endringer i driften som ikke kan tas som budsjettjustering innenfor 
rammen til sektorene eller innenfor samlet budsjettramme for kommunen, skal 
bringes frem til politisk beslutning så snart som mulig etter at saken blir kjent for 
administrasjonen. Saken legges frem som forberedt sak om budsjettjustering av 
vedtatt budsjett.  
Investeringene skal følge vedtatte budsjettrammer – ved anbud eller andre signaler 
om at investeringsrammen ikke kan overholdes – skal dette legges fram for politisk 
beslutning før investeringen foretas/settes i gang. 

16. Kommunestyret ber at det spørres om en gjennomgang av frivillighetssentralen. Det 
ønskes herunder å se på brukertilfredshet og drift. 

 
Budsjettendringer: 

1. Avsetningen i investeringsbudsjettet til Tretten renseanlegg – 30 millioner, slettes 
fordi denne fortsatt er under utredning og investeringsbehovet er for usikkert. 

2. Kreftkoordinator økes med kr 150.000,-. Vedlikeholdskostnader reduseres med   
kr 150.000,- 

3. Forskuttering klubbhus ØTI 2,2 mill kr – tas fra Disp.fond (det forutsettes 
fullfinansiering) 
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4. Tilskudd klubbhus ØTI 0,5 mill kr – tas fra det tilskudd som skal tilbakebetales i tillegg 
til utbetaling fra idrettsfond 

5. Økning dirigent/kulturskole økes fra 75.000 til 90.000 – rådmannen finner dekning for 
økningen i budsjettet. 

6. Til orgel Øyer kirke 1 mill.kr – tas ut. 
 
 
Behandling: 
Leder Mari Botterud gjennomgikk tjenestebeskrivelser og prioriteringer i  
budsjett og økonomiplan. Saken ble drøftet og uttalelse gitt. 
 
Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse til budsjett og økonomiplan: 
Flerkulturelt råd ser positivt på at økning i antall barnehageplasser og bemanning i 
barnehagene er prioritert i budsjett- og økonomiplan.. 
Rådet registrerer at flere enheter i kommunen tar imot lærlinger og personer som trenger 
språkpraksis mv. Rådet ser positivt på dette  og vil understreke at alle enheter i kommunen  
bør tilrettelegge for det.  
Rådet vil påpeke at når kommunen kjøper tilbud fra Lillehammer læringssenter, er det er 
viktig å påse  at tilbudet  er praksisrettet for de som ikke har grunnleggende skolegang fra 
hjemlandet.  
Flerkulturelt råd mener det bør tilrettelegges  for sommerjobber til  ungdom i kommunen  
ved å  prioritere ressurser til dette. 
For øvrig har rådet merket seg at det i tjenestebeskrivelsene er fokusert på det positive ved å 
ha et flerkulturelt miljø i kommunen.    
 
 
 


