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Merknader:   
Dessuten møtte sektorleder for Familie og inkludering Gerd Hvoslef som også førte 
protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen. 
 
Orientering fra Flerkulturell høringskonferanse.   
Orientering fra Oppland fylkeskommunes Flerkulturelle høringskonferanse på Gjøvik 15.11. 
Alle i Flerkulturelt råd som hadde deltatt på høringskonferansen ga tilbakemelding.  
Konferansen ble opplevd som svært inspirerende. De innspill som representantene hadde 
gitt til de regionale planene ble gjennomgått. 
 
Eventuelt 
IMDI har i brev av 06.11.2017, anmodet Øyer kommune om å ta imot 10 flyktninger i 2018. 
Saken kommer til behandling i kommunestyret i desember. 
 
Oppland Røde kors v/ Frivillighetskoordinator Khrystyna Solomchak  har  tatt kontakt med 
Flerkulturell råd. Oppland Røde kors ønsker å få på plass tilbud om norsktrening i Øyer og 
det skal være planleggingsmøte på Øyer bibliotek tirsdag 28. november kl. 16.00. Det er 
ønskelig med deltakelse fra Flerkulturelt råd på planleggingsmøte.  
Nashiba  Ahmed og Saeid Najafi møter fra Flerkulturelt råd.   
 
 
Mari Botterud 
Leder 
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5/17   
FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar saksutredningen til etterretning.  

2. Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten i kommunen samles til et felles 

fastlegekontor i dagens fastlegekontor i Øyer sentrum.  

3. Kommunestyret vedtar at valg av økonomisk driftsmodell i fastlegetjenesten 

delegeres rådmannen.   

4. Kommunestyret vedtar at rådmannen kartlegger muligheter for utleie av lokalene 

(Tretten fastlege kontor) som frigjøres.     

 

Formannskapets innstilling: 
1.Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten opprettholdes med 2 legekontor. 1 legekontor 
i Øyer og 1 legekontor på Tretten. 
 
2. Tolegekontormoddell forutsetter at det avsettes tilstrekkelig med midler til bemanning. 
 
3.Kommunestyret vedtar at det åpnes for fleksibilitet ved rekrutering av leger, knyttet til 
ansettelse eller privat praksis. 
 
Behandling: 
Saken ble drøftet. 
 
 
Flerkulturelt råd vedtok følgende uttalelse:  
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
 
 
6/17   
LOKAL LEGEVAKT / INTERKOMMUNAL LEGEVAKT: KOSTNADER, UTFORDRINGER OG 
KONSEKVENSER   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune skal ha en legevaktsordning med den 
Interkommunale legevakten i Lillehammer som beskrevet som alternativ 1 i 
saksutredningen.  
 

2. Kommunestyret vedtar at drift av den interkommunale legevakten og KAD-plassene 

evalueres etter et års samdrift. 

3. De leide lokalene er basert på egen legevakt i Øyer. 
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Da dette ikke lenger er aktuelt ber kommunestyret rådmannen reforhandle avtalen 

for å redusere leiearealet evt. leie ut. 

Behandling: 
Saken ble drøftet. 
 
 
Flerkulturelt råd vedtok følgende uttalelse:  
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
 
 

7/17   
HELSEREGION SØR-GUDBRANDSDAL: REVIDERING AV VERTSKOMMUNEAVTALEVERK   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner vertskommuneavtaleverket for Helseregion Sør-

Gudbrandsdal som består av en hovedavtale og seks tjenesteavtaler: 1) 

Intermediærplasser, 2) kommunale akutte døgnplasser (KAD), 3) interkommunal 

legevakt, 4) Gerica elektronisk pasientjournal (EPJ), 5) miljørettet helsevern og 6) 

frisklivssentral. 

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å signere hovedavtalen. 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å signere de seks tjenesteavtalene. 

4. Det forutsettes likelydende vedtak i deltakerkommunestyrene.  

 
Behandling: 
Saken ble drøftet. 
 
 
Flerkulturelt råd vedtok følgende uttalelse:  
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
 

 

8/17   
UTREDNING 1.-10. SKOLE I ØYER SOGN   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret støtter konklusjonen i utredningen av 1-10 skole i Øyer sogn og 
viderefører dagens skolestruktur. 

2. Kommunestyret forutsetter at de fordelene som fremkommer i utredningen av 1-10 
skole blir fulgt opp innenfor dagens struktur. 

 
Behandling: 
Saken ble drøftet. 
 
Flerkulturelt råd vedtok følgende uttalelse:  
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
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9/17   
ØKONOMIPLAN 2018-2021 - ÅRSBUDSJETT 2018   
 
Formannskapets innstilling: 
 
Enklere anskaffelsesregler – offentlige innkjøp: 
Nye regler for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017. 
1.Øyer kommunestyre vedtar endringer i innkjøpssamarbeidet for anskaffelser inntil 
terskelverdien på 1,1.mill. kroner, jmf vedlegg. 
 
2.Rådmannen får fullmakt til hvordan endringene skal gjennomføres administrativt. 
 
3.Øyer kommune går i forhandlinger med Lillehammer kommune om endring av 
tjenesteavtalen på innkjøp. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med 
Lillehammer kommune. Under dette ligger hva og hvordan inngåtte avtaler med Lillehammer 
og INNOFF samarbeidet endres i tråd med dette vedtaket. 
 
4.Øyer kommune vil bidra til å bekjempe sosial dumping og innfører tilleggskrav der 
antikontraktørklausuler inntas som spesielle kontraktbestemmelser i tråd med vedlegget. 
(Skiensmodellen) 
 
5. Punkt 1-4 kvalitetssikres av administrasjonen før behandling i kommunestyret. 
 
 
Avsetter 400.000 mindre fra drift til investeringer.  
Styrking barnehage.  
Klappstoler på Solvang strykes. 
 
 
1.Barnetrygd tas ikke med i inntektsgrunnlaget for beregning av økonomisk sosialhjelp. 
Administrasjonen utreder dette før kommunestyrebehandling. 
 
2.Rådmannen gis fullmakt til å effektivisere ressursbruk på aktive og passive vikartjenester i 
sektor helse- og omsorg. 
 
 
Opprettholder ramme på 9 mill.kroner til bygging av ny brannstasjon (budsjettvedtak for 
2017). 
 
 
Politiske retningslinjer drift og investeringer i 2018: 
Vedtatte budsjettrammer skal overholdes både på drift og investeringer 
1.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 



 

  

 Side 6 av 8 

beslutning så snart som mulig etter at saken blir kjent for administrasjonen. Saken legges 
frem som forberedt sak om budsjettjustering av vedtatt budsjett. 
 
2.Investeringene skal følge vedtatte budsjettrammer – ved anbud eller andre signaler om at 
investeringsrammen ikke kan overholdes – skal dette legges frem for politisk beslutning før 
investeringen foretas/settes i gang. 
 
3.Inntil vi er på rett kjøl og budsjettrammer overholdes – fortsetter kvartalsrapporteringen. 
Månedsrapporteringen mellom sektorene og rådmann fortsetter. 
 
4.Vi forutsetter at Økonomireglementet blir revidert i 2017 og at et nytt styringssystem 
kommer til behandling første kvartal 2018. 
 
5.Kommunestyret ber rådmannen utrede og vurdere kostnadene ved anskaffelse og drift av 
kommunens IKT utstyr og komme tilbake til kommunestyret med en anbefaling, innen 
1.5.2018. 
 
6.Kommunestyret ber rådmannen utrede og vurdere kommunens kostnader og nytte ved 
deltakelse i alle interkommunale ordninger og komme tilbake til kommunestyret med en 
anbefaling innen 30.6.2018. 
 
 7.Eventuell gevinst avsettes til fond. 
 
 
Gevinstrealisering 
IKT, selvbetjeningsløsninger og digitale tjenester er et av virkemidlene som det brukes mye 
penger på i budsjettet innen de fleste sektorer. 
 
Det forventes at dette gir en gevinst. 
 
1.Vi forventer en gevinstrealisering på 1 % av netto driftsinntekter i 2018. 
 
2.Disse midlene anvendes slik: 

 1,4 mill. brukes til å opprettholde driften på Tretten legekontor 

 Måltid i skolen på alle skolene Aurvoll, Solvang og Øyer ungdomsskole. Det utredes 
nærmere hva som er mulig å få til innenfor en sum på 2 mill. kroner på årsbasis. Vi 
legger til grunn at maten kan tilberedes på kjøkkenet ved Øyer helsehus og at det er 
mulig å etablere et samarbeid mellom flere parter når det gjelder servering av maten 
på den enkelte skole, f.eks de som trenger arbeidstrening, flyktninger som skal lære 
norsk, frivillige lag og foreninger m.v. Alle muligheter vurderes. 
Rådmannen bes om at utredningen legges frem for kommunestyret innen 31.1.2018. 

 
 
 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2018-2021. 
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2018, jfr. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
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3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil kr 9,2 mill i 

2018. 
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån VA (selvkost) på inntil 

kr 11,7 mill i 2018.  
c. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner 

kroner i 2018. 
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 2018 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. Eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2018 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. 
Eiendomsskatteloven § 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 fritidseiendomm-
er settes til 3,5 promille.   

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2018, jf. Eiendomsskatteloven § 11 annet 
ledd.  

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskatteloven § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7 a. Eiendommer tilhørende 
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 fritaksperiode 10 år, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket.  

e. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 

5. Kommunale gebyrer 
Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2018 i samsvar 
med oppstilling i eget vedlegg. 

6. Stillingshjemler 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillings-
hjemler 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 justeringer 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 økt statstilskudd til flyktninger. 

10. Omfordeling mellom sektorer  
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a. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere mellom sektorer med inntil kr 1 
million gjennom budsjettåret 2018. 

b. Rådmannen gis fullmakt til å disponere 7,5 millioner kr til justering av 
sektorenes budsjett til dekning av lønns- og prisvekst i 2018. 

c. Rådmannen gis fullmakt til omfordeling av budsjettmidler mellom sektorer for 
å samle eiendomsforvaltning inkl. energiutgifter i sektor plan og utvikling. Det 
rapporteres på budsjettjusteringen i 1. kvartalsrapport.  

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

12. Sats for inntektsskatt 
For inntektsåret 2018 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett uendret 11,8 %). 
 

Behandling: 
Saken ble drøftet. 
 
 
Flerkulturelt råd vedtok følgende uttalelse:  
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
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