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Varaordfører Nisveta Tiro: 
 Deltatt på eierseminar i GE AS sammen med kommunedirektør Åsmund Sandvik – 

ønsker større deltakelse fra formannskapet. 
 
Det ble ikke tid til å behandle sak 96/21, sak 98/21, sak 99/21 og sak 101/21 i dagens møte. 
Sakene ble utsatt til møte i formannskapet den 14.12.2021. 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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94/21   
ØKONOMIPLAN 2022-2025 - ÅRSBUDSJETT 2022   
 
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 millioner 

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

ene 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 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 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 eksister-
ende 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 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 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 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. 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 tjenesteenheter 

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

ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst 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 pensjon, 

fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 
 
 
 
Felles uttalelse fra Flerkulturelt råd og Felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse (møte 09.11.2021): 
Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse og Flerkulturelt råd ser med 
bekymring på at det kuttes pedagogstillinger i skolen i Øyer – dette er tiltak som går utover 
de svakeste eller elever med spesielle behov. Ber om at det ses på andre 
innsparingsmuligheter. 
 
Ungdomsrådets uttalelse (møte 09.11.2021): 
Ungdomsrådet  
 er skeptiske til fjerning av pedagog-stillinger og viser i den forbindelse til barn og unges 

psykiske helse 
 er veldig opptatt av badeplass-saken og er glade for at saken følges opp i økonomiplan og 

budsjett 
 er opptatt av at kommunen må passe på at de eldre har det bra 
 synes det er bra at det blir ny adgangskontroll/ «låsesystem» på Bakketun.  
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Behandling: 
Ordføreren informerte om at økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022 legges ut på høring 
i to uker og vedtas i kommunestyret den 09.12.2021. 
 
Økonomisjef Anne H Jorde orienterte om tilleggsproposisjon til statsbudsjettet og 
betydningen av denne for Øyer kommune. 
 
Hun opplyste at det er en feil i tabellen «Innsparingstiltak og inntektsøkninger» under 
tjenesteenhet Bolig og eiendom. Feilen rettes før dokumentet legges ut på høring. 
 
 
Randi Ø Sagheim (Sp):Forslag fra Øyer Sp og Øyer SV: 
Alle beløp i 1000 kr 

Tiltak  B 2022 B2023 B2024 B2025 
Aurvoll skole: pedagogstilling 375 750 0 0 
Solvang skole : 2 pedagogstillinger  574 1 375 0 0 
Bredbåndsfond  760 760 760 760 
Sum økninger 1709 2885 760 760 

 
Forslag til vedtak fra Sp og SV: 

1. Satsing på bredbåndsutbygging opprettholdes og det settes av 760 000 kroner hvert 
år i økonomiperioden 2022-2025 for å sikre egenandel til bredbåndsmidler fra 
fylkeskommunen. 

2. Pedagogstilling ved Aurvoll skole opprettholdes og det bevilges 375 000 kroner i 2022 
og 750 000 kroner i 2023. Det tas en ny vurdering av behovet etter 2 år. 

3. 2 pedagogstillinger ved Solvang skole opprettholdes og det bevilges 574 000 kroner i 
2022 og 1 375 000 kroner i 2023. Det tas en ny vurdering av behovet etter 2 år.  

4. Økte kostnader i 2022 finansieres gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond i 
2022 med 1 709 000 kroner. Det forventes at prosesser med fornying og omstilling 
gjennom 2022 vil bidra til en innsparing i drift slik at kommunen kan opprettholde mål 
om avsetning til disp. fond i hht KD sitt forslag i årene 2023-2025.  

5. Kommunedirektør bes utrede lavterskeltilbud for ungdom og pårørende innen rus og 
psykiatri. 

Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 

Møtet satt. 
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Brit K Lundgård (Ap): Forslag fra Øyer Ap og Øyer H: 

 

Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag pkt 1, 4 og 5 ble vedtatt med 5 stemmer (3 Sp, 1 SV, 1 Ap – Dag 
Norvald Hansen) mot 2 stemmer (2 Ap – Brit K Lundgård, Inger Synnøve Bratt). 
 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag linje 1 falt med 3 stemmer (2 Ap, 1 H) mot 4 stemmer (3 Sp, 1 SV). 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag linje 2 falt med 3 stemmer (2 Ap, 1 H) mot 4 stemmer (3 Sp, 1 SV). 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag linje 3 falt med 3 stemmer (2 Ap, 1 H) mot 4 stemmer (3 Sp, 1 SV). 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag om tilskudd til private veger falt med 3 stemmer (2 Ap, 1 H) mot 4 
stemmer (3 Sp, 1 SV). 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag trivselstiltak Øyer og Tretten sentrum falt med 3 stemmer (2 Ap, 1 
H) mot 4 stemmer (3 Sp, 1 SV). 
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Øyer Ap/Øyer H sitt forslag eiendom og anlegg – økte strømkostnader falt med 3 stemmer  
(2 Ap, 1 H) mot 4 stemmer (3 Sp, 1 SV). 
Det ble ikke votert over Øyer Ap/Øyer H sitt forslag linje 4 om å utrede bygging av 
parkeringshus da utredninger skal vurderes i sammenheng med omstillingsprosessen i Øyer 
kommune. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt 1 – 12 med vedtatte endringer ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Formannskapets 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 millioner 

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

ene 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 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 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 eksister-
ende 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 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 fire syvendedeler i 2022. 

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

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 tjenesteenheter 

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

ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst 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 pensjon, 

fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 
 
Endringer: 

1. Satsing på bredbåndsutbygging opprettholdes og det settes av 760 000 kroner hvert 
år i økonomiperioden 2022-2025 for å sikre egenandel til bredbåndsmidler fra 
fylkeskommunen. 

2. Pedagogstilling ved Aurvoll skole opprettholdes og det bevilges 375 000 kroner i 2022 
og 750 000 kroner i 2023. Det tas en ny vurdering av behovet etter 2 år. 

3. 2 pedagogstillinger ved Solvang skole opprettholdes og det bevilges 574 000 kroner i 
2022 og 1 375 000 kroner i 2023. Det tas en ny vurdering av behovet etter 2 år.  

4. Økte kostnader i 2022 finansieres gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond i 
2022 med 1 709 000 kroner. Det forventes at prosesser med fornying og omstilling 
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gjennom 2022 vil bidra til en innsparing i drift slik at kommunen kan opprettholde mål 
om avsetning til disp. fond i hht KD sitt forslag i årene 2023-2025.  

5. Kommunedirektør bes utrede lavterskeltilbud for ungdom og pårørende innen rus og 
psykiatri. 

 
 
95/21   
JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2021 PERIODISERING MELLOM ÅR   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av 
tabellen i saksframlegget.  

2. Kommunestyret vedtar bruk av ubundet investeringsfond på kr 1 935 452 som 
finansiering av egenkapitalinnskudd KLP for 2020 og 2021. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av 
tabellen i saksframlegget.  

2. Kommunestyret vedtar bruk av ubundet investeringsfond på kr 1 935 452 som 
finansiering av egenkapitalinnskudd KLP for 2020 og 2021. 

 
 
96/21   
TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ERLING JEVNE - GBNR 33/1 - UTVIDELSE AV 
UTBYGGINGSAREAL PÅ GRUNN AV ENDRET VEGTRASE   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 33 bnr. 1, for 
etablering av tverrvegen mellom Kongsvegen og Gamlevegen, til en pris på 143,40 
kr/m2. Det aktuelle arealet er ca 4 da og grunnerverv gjøres opp etter oppmålt areal.  

 
2. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med 

grunneier.  
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte i formannskapet den 14.12.2021. 
 
 
Ingen vedtak. Saken utsatt. 
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97/21   
TILDELING AV TILSKUDD FRA KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING  - 
3.TILDELINGSRUNDE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. 8 virksomheter gis et tilskudd på til sammen kr 675.000,-: 
*Hafjell Arrangement AS   kr 90.000,- 
*Cosmo International Football Academy AS kr 90.000,- 
*Lodgen Drift AS    kr 90.000,- 
*Nermo Restaurantdrift AS   kr 90.000,- 
*Hafjell Skiskole    kr 90.000,- 
*Stiftelsen Felleseie    kr 90.000,- 
*Glomstad Gjestehus AS   kr 65.000,- 
*Hafjell Plus AS    kr 70.000,- 

2. Midlene tas fra ekstraordinære Covid-19 næringsfondsmidler. 
3. Tildelt støtte utbetales umiddelbart. 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
Behandling: 
Roar Øien (H) fremmet forslag om at Cosmo International Football Academy AS ikke gis 
tilskudd da foretaket ikke har adresse i Øyer og dermed ikke oppfyller kriteriene.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Roar Øiens forslag til endring ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. 7 virksomheter gis et tilskudd på til sammen kr 585.000,-: 
*Hafjell Arrangement AS   kr 90.000,- 
*Lodgen Drift AS    kr 90.000,- 
*Nermo Restaurantdrift AS   kr 90.000,- 
*Hafjell Skiskole    kr 90.000,- 
*Stiftelsen Felleseie    kr 90.000,- 
*Glomstad Gjestehus AS   kr 65.000,- 
*Hafjell Plus AS    kr 70.000,- 

2. Midlene tas fra ekstraordinære Covid-19 næringsfondsmidler. 
3. Tildelt støtte utbetales umiddelbart. 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
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98/21   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: FOTOGRAF 13 AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1.  Fotograf 13 AS gis et tilskudd på kr 45.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 

tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
Behandling: 
Saken utsettes til møte i formannskapet den 14.12.2021. 
 
Ingen vedtak. Saken utsatt. 
 
 
99/21   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: MAT FRA ØYERFJELLET 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Mat fra Øyerfjellet gis et tilskudd på kr 86.500,-. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
Behandling: 
Saken utsettes til møte i formannskapet den 14.12.2021. 
 
 
Ingen vedtak. Saken utsatt. 
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100/21   
MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOFELLESSKAP  
INVESTERINGSPROSJEKT 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 3 218 500 til sprinkling av 1988-bygget ved 
Bakketun bosenter. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 stemmer (3 Sp, 2 Ap, 1 H) mot 1 
stemme (SV – Nisveta Tiro). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 3 218 500 til sprinkling av 1988-bygget ved 
Bakketun bosenter. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
 
 
101/21   
ORIENTERING OM  ARBEIDET MED TILRETTELAGT BADEPLASS I ØYER SENTRUM   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet tar arbeidet med tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum til etterretning. 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte i formannskapet den 14.12.2021. 
 
 
Ingen vedtak. Saken utsatt. 
 
 
102/21   
ØYER - TRETTEN SKOLEKORPS: AVKLARING AV ØKONOMISKE BETINGELSER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret viser til den store reduksjonen i antallet medlemmer i Øyer – Tretten 
skolekorps fra høsten 2018 til i dag, og støtter kommunedirektøren i at fratrekket i regninga 
på kr 90.000 pr år bortfaller fra høsten 2021. 
 
Behandling: 
Omforent forslag: 
Dagens ordning videreføres til våren 2022. 
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og omforent 
forslag ble omforent forslag enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Fratrekket i regninga til Øyer -Tretten skolekorps på kr 90.000 pr år videreføres til våren 
2022. 
 
 
 


