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63/22   
ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2022   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer som kommunedirektøren 

innarbeider i kommunens økonomisystem:  
a. Økt skatteanslag på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert nasjonalbudsjett 
b. Redusert rammetilskudd på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert 

nasjonalbudsjett 
c. Økt rammetilskudd på 2,5 million kroner som gjelder vertskommunetilskudd 

akuttmottak. Midlene tilføres tjenesteenheter med utgifter til mottaket.  
3. Kommunestyret vedtar ut fra framlagte prognoser å avsette 4,8 millioner av årets 

integreringstilskudd til ubundet driftsfond (flyktningefond).  
4. Kommunestyret vedtar å avsette årets premieavvik pensjon, som fratrukket tidligere 

års premieavvik utgjør 2,1 million kroner, til ubundet driftsfond (pensjonsfond).  
5. Kommunestyret vedtar å avsette bevilgede midler i årsbudsjett 2022 på kr 760 000 til 

ubundet driftsfond (bredbåndsfond). 
6. Kommunestyret vedtar omdisponering mellom følgende investeringsprosjekter:  

a. 001355 Øyer rådhus: mindreforbruk på kr 62 000 
b. 001327 ENØK-tiltak kommunale bygg: mindreforbruk kr 291 000 
c. 001303 Tingberg ventilasjon med kjøling: merforbruk kr 54 000 
d. 001326 Bakketun fasadeoppgradering: merforbruk kr 42 000 
e. 001330 Tretten kontorbygg utskifting vinduer: merforbruk kr 95 000 
f. 001356 Forprosjekt oppgradering svømmehall: merforbruk kr 100 000 
g. 001328 4G-nett heisalarmer: merforbruk kr 62 000 

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler til spesialpedagogiske tiltak i 
barnehage, avsatt under Fellesutgifter barnehage, slik;  

a. Kr 750 000 tilføres Mosjordet barnehage 
b. Kr 2 100 000 tilføres Vidarheim barnehage 

8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til lærlinger på inntil kr 
900 000, avsatt under Fellesutgifter, til de tjenesteenheter som har hatt utgifter til 
lærlingelønn i 2022. 

9. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond på kr 43 000 for å korrigere beløpet 
som kommunen skal utbetale til Hafjell Nasjonalanlegg i 2022.  

 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag til innstilling punkt 3, 4 og 5 ble vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 
SV) mot 3 stemmer (2 Ap, 1 H). 
Kommunedirektørens forslag til innstilling punkt 6, 7, 8 og 9 ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer som kommunedirektøren 

innarbeider i kommunens økonomisystem:  
a. Økt skatteanslag på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert nasjonalbudsjett 
b. Redusert rammetilskudd på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert 

nasjonalbudsjett 
c. Økt rammetilskudd på 2,5 million kroner som gjelder vertskommunetilskudd 

akuttmottak. Midlene tilføres tjenesteenheter med utgifter til mottaket.  
3. Kommunestyret vedtar ut fra framlagte prognoser å avsette 4,8 millioner av årets 

integreringstilskudd til ubundet driftsfond (flyktningefond).  
4. Kommunestyret vedtar å avsette årets premieavvik pensjon, som fratrukket tidligere 

års premieavvik utgjør 2,1 million kroner, til ubundet driftsfond (pensjonsfond).  
5. Kommunestyret vedtar å avsette bevilgede midler i årsbudsjett 2022 på kr 760 000 til 

ubundet driftsfond (bredbåndsfond). 
6. Kommunestyret vedtar omdisponering mellom følgende investeringsprosjekter:  

a. 001355 Øyer rådhus: mindreforbruk på kr 62 000 
b. 001327 ENØK-tiltak kommunale bygg: mindreforbruk kr 291 000 
c. 001303 Tingberg ventilasjon med kjøling: merforbruk kr 54 000 
d. 001326 Bakketun fasadeoppgradering: merforbruk kr 42 000 
e. 001330 Tretten kontorbygg utskifting vinduer: merforbruk kr 95 000 
f. 001356 Forprosjekt oppgradering svømmehall: merforbruk kr 100 000 
g. 001328 4G-nett heisalarmer: merforbruk kr 62 000 

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler til spesialpedagogiske tiltak i 
barnehage, avsatt under Fellesutgifter barnehage, slik;  

a. Kr 750 000 tilføres Mosjordet barnehage 
b. Kr 2 100 000 tilføres Vidarheim barnehage 

8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til lærlinger på inntil kr 
900 000, avsatt under Fellesutgifter, til de tjenesteenheter som har hatt utgifter til 
lærlingelønn i 2022. 

9. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond på kr 43 000 for å korrigere beløpet 
som kommunen skal utbetale til Hafjell Nasjonalanlegg i 2022.  

 
 
64/22   
FV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - KOSTNADSOVERSLAG GANG- OG SYKKELVEG   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til innstilling.  
 
Behandling: 
Svein Løken (Sp)fremmet følgende forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
 
For Øyer kommune er gjenoppbygging av Tretten Bru første prioritet innen samferdsel. 
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Kommunestyret ber Kommunedirektøren gjøre en formell henvendelse til Innlandet 
Fylkeskommune om å utsette arbeidet med gang og sykkelveg fra Tjønnlykkja til Aurvoll skole 
langs FV 2556 til 2024. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
For Øyer kommune er gjenoppbygging av Tretten Bru første prioritet innen samferdsel. 
Kommunestyret ber Kommunedirektøren gjøre en formell henvendelse til Innlandet 
Fylkeskommune om å utsette arbeidet med gang og sykkelveg fra Tjønnlykkja til Aurvoll skole 
langs FV 2556 til 2024. 
 
 
65/22   
STØTTEORDNING I FORBINDELSE MED BRUKOLLAPS   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til innstilling. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Næringstilskudd  i forbindelse med brukollaps   

1. Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på 4 
mill. kr.  

2. Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et 
eventuelt tilskudd som blir prioritert: 
• Postadresse Tretten 
• Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet med 

samme periode i 2021 
• For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller delvis 

permittering av ansatte etter 1.10.2022.  
• Negativt driftsresultat pr 31.10.22 
• Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no 
• Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser månedlige 
       perioder skal vedlegges søknaden. 
• Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
      tilbakebetale støtten i sin helhet. 

3. Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet. 
4. Søknader behandles av formannskapet 15. november  

 
Brit K Lundgård Ap) fremmet følgende endringsforslag i punkt 2, kulepunkt 2 fra Øyer Ap: 
Forretningsadresse registrert i Øyer med postadresse Tretten. 
 
Forslaget ble trukket. 
 
 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Omforent forslag: 
Næringstilskudd  i forbindelse med brukollaps  

1. Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på  
4 mill. kr.  

2. Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et 
eventuelt tilskudd som blir prioritert: 
• Postadresse Tretten. 
• Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet med 

samme periode i 2021. 
• For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller delvis 

permittering av ansatte etter søknadsfrist. 
• Negativt driftsresultat pr 31.10.22. 
• Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.  
• Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser månedlige 
       perioder skal vedlegges søknaden. 
• Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
       tilbakebetale støtten i sin helhet. 

3. Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet. 
4. Søknader behandles av formannskapet 13. desember 2022. 
5. Søknadsfrist 15. november 2022. 

 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Næringstilskudd  i forbindelse med brukollaps  
1.Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på  
4 mill. kr. 
2.Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et eventuelt 
tilskudd som blir prioritert: 

• Postadresse Tretten. 
• Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet med 

samme periode i 2021. 
• For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller delvis 

permittering av ansatte etter søknadsfrist. 
• Negativt driftsresultat pr 31.10.22. 
• Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.  
• Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser månedlige 
       perioder skal vedlegges søknaden. 
• Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
       tilbakebetale støtten i sin helhet. 

3.Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet. 
4. Søknader behandles av formannskapet 13. desember 2022. 
5. Søknadsfrist 15. november 2022. 
 
 

http://www.regionalforvaltning.no/
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