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5/19   
ØKONOMIPLAN 2020-2023 - ÅRSBUDSJETT 2020   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

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

for Øyer kommune 2020, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B) 
og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B). 

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 9,0 millioner kr 

i 2020. 
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder 

(vann og avløp) på inntil 18,5 millioner kr i 2020. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10,0 

millioner kroner i 2020. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på 

gunstigst mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkår i 
hele lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år.  

e. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2020 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2020 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2020 benyttes eiendomsskatetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16. 

b. De generelle skattesatsene 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 4,5 promille. Jf. overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med to syvendedeler i 2020.  

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2020, 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 etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre stiftelser/ orga-
nisasjoner 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 ot utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter.   
5. Kommunale gebyrer  

Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2020 i samsvar 
med oversikt i vedlegg 3. 
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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 per døgn gis kommunedirektøren 
fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer 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 kr gjennom budsjettåret. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 7 millioner kr til justering av 

tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2020. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom 

Helse og familietjenesten og Miljøtjenester og bofellesskap vedrørende res-
surskrevende brukere. Det rapporteres på budsjettjusteringen i påfølgende 
kvartalsrapport.  

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. Sats for inntektsskatt  
For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,1 %). 

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2020 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 

 
Behandling: 
Økonomisjef Anne H. Jordet orienterte om kommunedirektørens forslag til økonomiplan og 
årsbudsjett. Orienteringen ble gitt felles til Flerkulturelt råd, Rådet for mennesker med 
funksjonsnedsettelser og eldrerådet. 
 
Økonomiplan og årsbudsjett skal behandles i formannskapet 21.11. Deretter legges det ut på 
høring før endelig behandling i kommunestyret i desember.  
 
Etter orientering og spørsmålsrunde fortsatte Flerkulturelt råd drøftinger i eget møte.  
 
 
Flerkulturelt råds uttalelse: 
 «Generelt. 
Flerkulturelt råd opplever at økonomiplan/budsjett er presentert på en god og oversiktlig 
måte  
i det foreliggende dokumentet. 
Rådet vil ellers gi følgende innspill til driftsbudsjettet: 
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Voksenopplæring:  
Flerkulturelt råd støtter kommunedirektørens forslag om å etablere voksenopplæring i egen 
regi i Øyer kommune. Representanter for flyktningene i rådet mener ut i fra erfaring at et 
læringssenter lokalisert i egen kommune gir flest gevinster. 
 
Arbeidstrening/språktrening  
Flerkulturelt råd registrer at det i økonomiplandokumentet er satt fokus på at Øyer kommune 
som organisasjon må bli bedre til å tilrettelegge for at flere flyktninger kan bli tatt inn på 
arbeids- og språktrening i kommunale enheter/arbeidsplasser. Det er viktig at dette blir 
realisert.  
Det lokale næringslivet er også en helt sentral aktør og samarbeidspartner som kan tilby 
arbeidstrening og arbeidsplasser. Flerkulturelt råd vil selv ta initiativ til åpne møter med bl.a. 
Næringsrådet, Lillehammer region vekst og primærnæringene v/ Bondelaget og 
småbrukerlaget for  
 informasjonsutveksling og stimulere til videre kontakt og samarbeid. 
  
Barnehageplasser:  
Flerkulturelt råd ser svært positivt på at det er lagt inn helårseffekt på økningen i antall 
plasser i barnehagene. Tilstrekkelig antall plasser og med et innhold som gir barna et godt 
grunnlag i norsk språk før oppstart i grunnskolen, er vesentlig for barnas videre læring 
 
Boliger:  
Flerkulturelt råd er opptatt av at kommunens vedtatte boligstrategi følges opp gjennom bl.a. 
salg av kommunale boliger til familier som leier bolig i dag. Dette er også foreslått i 
økonomiplanen.  
Rådet vil påpeke at om kjøp skal kunne finansieres må det være tilstrekkelig med 
startlånmidler og boligtilskudd til videreformidling.  
 
Brukermedvirkning:  
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.  
 
Stipendordning. 
Flerkulturelt råd ser det som positivt at det etableres en stipendordning i kommunen som kan 
være et viktig bidrag for å rekruttere sykepleiere og sikre kompetanse, men ser det som 
ønskelig om ordningen etter hvert kan utvides med et større beløp og til å omfatte flere 
yrkesgrupper.» 
 
 
 


