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Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Leder for sektor Kultur og fritid Frode Fossbakken og leder for IKT og HR Annikken Reitan 
Borgestrand møtte. 
Leder for økonomi Anne H Jorde og controller Knut Arne Kårsten møtte under behandlingen 
av sak 111/18 – Økonomiplan 2019-2022 – Årsbudsjett 2019. 
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Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
Det lot seg ikke gjøre å skaffe varamedlem for Zeljana Bojcic (AP). Kommunestyret ble 
gjennomført med 24 medlemmer og var vedtaksføre. 
 
 
Orienteringssaker: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 
 Alpin VM  
 Mjøsbyen  
 Paraski- og Snowboard VM 2020/2021 
 
 Eiermøter:  

 Eidsiva AS og ECO  
 Gudbrandsdal Energi AS 

 
Rådmann Ådne Bakke: 

  Rådmannen foreslo at møtene i de politiske organene (Formannskap, Planutvalg og 
kommunestyret) fra og med 2019 går over til å holdes hver 6. uke, dette vil gi 
partiene bedre tid til forberedelser. Tas opp til behandling i forbindelse med 
behandling av møteplanen for 2019.  
 

 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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 Side 4 av 24

 
101/18   
REGIONAL NÆRINGSPLAN 2018 - 2028: RULLERING   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar Regionrådets forslag til rullert regional næringsplan 2018 – 2028. 
2. Planen erstatter Regional næringsplan – rullering 2016, vedtatt i kommunestyret i K-sak 

90/16, møte 27.10.2016. 
 
Behandling: 
Anne Aronsveen (H) var ikke tilstede under behandlingen. 
 
Mari Botterud (H) fremmet følgende tilleggsforslag under punkt 7 Reiseliv og opplevelser: 
«Nytt hovedprosjekt: Flergenerasjonsturisme 
Effektmål: Økt helårsturisme, bedre folkehelse 
Samarbeidspartnere:  Visit Lillehammer, hytte-eierforeninger, tilbydere av helse- og 
velferdstjenester, kultur-, idrett og opplevelses-tilbydere. 
Prosjektstart:  2019». 
 
Mari Botteruds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt med 23 stemmer i kommunestyret. 
Formannskapets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt med 23 stemmer i 
kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar Regionrådets forslag til rullert regional næringsplan 2018 – 2028. 
2. Planen erstatter Regional næringsplan – rullering 2016, vedtatt i kommunestyret i K-sak 

90/16, møte 27.10.2016. 
3. Under punkt 7 Reiseliv og opplevelser tilføyes  

Nytt hovedprosjekt: Flergenerasjonsturisme 
Effektmål: Økt helårsturisme, bedre folkehelse 
Samarbeidspartnere:  Visit Lillehammer, hytte-eierforeninger, tilbydere av helse- og 
velferdstjenester, kultur-, idrett og opplevelses-tilbydere. 
Prosjektstart:  2019. 
 

Anne Aronsveen tiltrådte. 
 
 
102/18   
FASTSETTING AV PLANPROGRAM -  DETALJREGULERINGSPLAN FOR MUSDALSÆTER 
HØGSVEA   
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea, datert 29.10.2018. 
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En forutsetning for utvidelsen er at området som er avmerket som myr i planprogrammet 
(side 12) beholdes som LNFR-område i reguleringsplanen.  
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Behandling: 
Birgit Wasrud (SP)reiste spørsmål om sin habilitet som part i saken. Birgit Wasrud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at hun erklæres inhabil. Saken er vurdert etter 
kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea, datert 29.10.2018. 
 
En forutsetning for utvidelsen er at området som er avmerket som myr i planprogrammet 
(side 12) beholdes som LNFR-område i reguleringsplanen.  
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Birgit Wasrud tiltrådte. 
 
 
103/18   
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - FASTSETTING AV VALGDAG   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes valgting mandag 9.september 
2019. 

2.  Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen.  
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelig tider for når og hvor stemmegivningen 

før valgdagen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget 
ihht.valgloven og valgforskriftens bestemmelser 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 

1. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes valgting mandag 9.september 
2019. 

2.  Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen.  



 
 

 Side 6 av 24

3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelig tider for når og hvor stemmegivningen 
før valgdagen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget 
ihht.valgloven og valgforskriftens bestemmelser 

 
 
104/18   
FRITAK FRA POLITISK VERV - NYVALG   
 
Formannskapets innstilling: 
1) Arne Bueie innvilges fritak fra sitt politiske verv i Øyer kommune fra 01.01.2019. 
2) Som ny styreleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.01.2019 – 31.10.2019 

velges Arne Finn Brekke (AP). 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
1) Arne Bueie innvilges fritak fra sitt politiske verv i Øyer kommune fra 01.01.2019. 
2) Som ny styreleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.01.2019 – 31.10.2019 

velges Arne Finn Brekke (AP). 
 
 
105/18   
UTVIDET SALGSBEVILLING/NETTHANDEL FOR SALG AV ØL - BUTIKKER I OG UTENFOR ØYER 
KOMMUNE: PRINSIPIELL AVKLARING   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret åpner opp for salgsbevilling/netthandel for alkoholholdig drikk gruppe 1 

med henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved hentepunkt. 
 
2. Kommunestyret åpner ikke opp for at bevilling i henhold til punkt 1 i vedtaket kan gis til 

butikker som er lokalisert i andre kommuner i Lillehammer-regionen.  
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om salgsbevillinger/netthandel for 

alkoholholdig drikk gruppe 1. 
 
4. Det presiseres at det er et krav at internkontroll i hht alkoholloven er etablert før bevilling 

gis. 
 
Behandling: 
Ole Hageløkken (AP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2: 
«Kommunestyret åpner ikke opp for at bevilling i henhold til punkt 1 i vedtaket kan gis til 
butikker som er lokalisert i andre kommuner».  
 
Ole Hageløkkens endringsforslag ble enstemmig vedtatt med 24 medlemmer i 
kommunestyret. 
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Formannskapets innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt med 24 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret åpner opp for salgsbevilling/netthandel for alkoholholdig drikk gruppe 1 

med henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved hentepunkt. 
 
2. Kommunestyret åpner ikke opp for at bevilling i henhold til punkt 1 i vedtaket kan gis til 

butikker som er lokalisert i andre kommuner.  
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om salgsbevillinger/netthandel for 

alkoholholdig drikk gruppe 1. 
 
4. Det presiseres at det er et krav at internkontroll i hht alkoholloven er etablert før bevilling 

gis. 
 
 
106/18   
REVIDERT FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER, 
GAUSDAL, LILLEHAMMER, ØYER KOMMUNE, OPPLAND   
 
Planutvalgets innstilling: 
 
1) Revidert Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, 

Lillehammer og Øyer kommune, Oppland  
 

Hjemmel: Fastsatt av Gausdal kommunestyre 26. november 2009 og endret ved forskrift 28. november 
2013 nr. 1428, Lillehammer kommunestyre 27. mai 2004, Øyer kommunestyre 30. oktober 2008 med 
hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. 
Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001 nr. 1706.  
 
Endringer: Endret ved forskrift (XX.XX) 2018.  

 
§ 1. Formål  

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i 
kommunene som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.  

 
§ 2. Virkeområde  

Forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommunes grenser.  
 

§ 3. Definisjoner  
I denne forskrift menes med:  

 

a. Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.  
b. Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Miljødirektoratet, 

Fylkesmannen eller statlige forskrifter etter forurensningsloven.  
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§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner  

Hovedregelen er at all åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med 
mindre annet følger av forskriftens § 5.  
 

§ 5. Unntak fra forbudet  
Følgende brenning er unntatt fra forbudet i § 4 når det brukes rent trevirke eller kull ved  

 

1. åpen brenning ved bruk av grillinnretninger, utepeiser og mindre bålpanner opptil 60 cm,  
2. turbål i utmark,  
3. brenning av trevirke i vedovn, med unntak av impregnert, behandlet og forurenset 

trevirke,  
4. sankthansbål, brennes fortrinnsvis Sankthansaften 23. juni. Alternativt kan det brennes 

bål enten fredag eller lørdag samme uke som Sankthansaften inntreffer. Sankthansbål 
skal:  

a. kun brennes på opparbeidet bålplass og  
b. det er kun rent og tørt trevirke som skal brennes og  
c. avfall som for eksempel bildekk, forurenset og impregnert trevirke, plast og 

isolasjonsmateriale skal ikke brennes på sankthansbål  
5. ranke- og flatebrenning i skogbruket tillattes når avstanden til bebyggelse, friareal og 

offentlig veg er større enn 100 meter,  
6. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og 

dyrkningsparseller tillates når avstanden til bebyggelse, friareal og offentlig veg er 
større enn 100 meter.  

 
Unntak som følger av første ledd skal likevel søkes kommunen dersom det er sårbare 
institusjoner i nærområdet, som skole, barnehage eller helseinstitusjon, eller dersom det 
er fare for sikthindrende røyk inn på offentlig veg.  
 
Brenning skal kun finne sted dersom det åpenbart ikke kan medføre fare for brann og er 
underlagt rammene som følger av forskrift om brannforebygging.  
 
Planlagt brenning i henhold til første ledd punkt 4-6 skal meldes til 
brannvernmyndigheten på forhånd.  
 

§ 6. Dispensasjon  
Rådmannen, eller den han bemyndiger, kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 
etter søknad.  
 

§ 7. Tilsyn  
Kommunene fører tilsyn med at denne forskriften overholdes.  
 

§ 8. Klage  
Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan.  

 
§ 9. Straff  

Ved brudd på denne forskriften kan kommunen ved lokal forurensningsmyndighet:  
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a. gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.  
b. ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73.  
c. iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges etter forurensningsloven § 74.  
d. kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter  
e. forurensningsloven § 74.  
f. anmelde forholdet etter forurensningsloven § 78 om straffeansvar for forurensning og 

§ 79 om straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall.  
 
§ 10. Ikrafttreden  

Denne forskrift trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.  
 
 
2) Rådmannen besørger videre oppfølging i forbindelse med nødvendig kunngjøring i Norsk 

Lovtidend, lokalpressen og på kommunens hjemmeside og videre samordning av veileder, 
saksbehandlingsprosedyre og etablering av egne oppdaterte søknadsskjemaer i alle 
kommunene.   

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
 
1) Revidert Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, 

Lillehammer og Øyer kommune, Oppland  
 

Hjemmel: Fastsatt av Gausdal kommunestyre 26. november 2009 og endret ved forskrift 28. november 
2013 nr. 1428, Lillehammer kommunestyre 27. mai 2004, Øyer kommunestyre 30. oktober 2008 med 
hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. 
Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001 nr. 1706.  
 
Endringer: Endret ved forskrift (XX.XX) 2018.  

 
§ 1. Formål  

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i 
kommunene som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.  

 
§ 2. Virkeområde  

Forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommunes grenser.  
 

§ 3. Definisjoner  
I denne forskrift menes med:  

 

a. Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.  
b. Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Miljødirektoratet, 

Fylkesmannen eller statlige forskrifter etter forurensningsloven.  
 
§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner  
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Hovedregelen er at all åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med 
mindre annet følger av forskriftens § 5.  
 

§ 5. Unntak fra forbudet  
Følgende brenning er unntatt fra forbudet i § 4 når det brukes rent trevirke eller kull ved  

 

1. åpen brenning ved bruk av grillinnretninger, utepeiser og mindre bålpanner opptil 60 cm,  
2. turbål i utmark,  
3. brenning av trevirke i vedovn, med unntak av impregnert, behandlet og forurenset 

trevirke,  
4. sankthansbål, brennes fortrinnsvis Sankthansaften 23. juni. Alternativt kan det brennes 

bål enten fredag eller lørdag samme uke som Sankthansaften inntreffer. Sankthansbål 
skal:  

a. kun brennes på opparbeidet bålplass og  
b. det er kun rent og tørt trevirke som skal brennes og  
c. avfall som for eksempel bildekk, forurenset og impregnert trevirke, plast og 

isolasjonsmateriale skal ikke brennes på sankthansbål  
5. ranke- og flatebrenning i skogbruket tillattes når avstanden til bebyggelse, friareal og 

offentlig veg er større enn 100 meter,  
6. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og 

dyrkningsparseller tillates når avstanden til bebyggelse, friareal og offentlig veg er 
større enn 100 meter.  

 
Unntak som følger av første ledd skal likevel søkes kommunen dersom det er sårbare 
institusjoner i nærområdet, som skole, barnehage eller helseinstitusjon, eller dersom det 
er fare for sikthindrende røyk inn på offentlig veg.  
 
Brenning skal kun finne sted dersom det åpenbart ikke kan medføre fare for brann og er 
underlagt rammene som følger av forskrift om brannforebygging.  
 
Planlagt brenning i henhold til første ledd punkt 4-6 skal meldes til 
brannvernmyndigheten på forhånd.  
 

§ 6. Dispensasjon  
Rådmannen, eller den han bemyndiger, kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 
etter søknad.  
 

§ 7. Tilsyn  
Kommunene fører tilsyn med at denne forskriften overholdes.  
 

§ 8. Klage  
Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan.  
 
 
 

 
§ 9. Straff  

Ved brudd på denne forskriften kan kommunen ved lokal forurensningsmyndighet:  
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a. gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.  
b. ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73.  
c. iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges etter forurensningsloven § 74.  
d. kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter  
e. forurensningsloven § 74.  
f. anmelde forholdet etter forurensningsloven § 78 om straffeansvar for forurensning og 

§ 79 om straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall.  
 
§ 10. Ikrafttreden  

Denne forskrift trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.  
 
 
2) Rådmannen besørger videre oppfølging i forbindelse med nødvendig kunngjøring i Norsk 

Lovtidend, lokalpressen og på kommunens hjemmeside og videre samordning av veileder, 
saksbehandlingsprosedyre og etablering av egne oppdaterte søknadsskjemaer i alle 
kommunene.   

 
 
107/18   
E6 MOELV - ØYER - BOMPENGEFINANSIERING   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Utbyggingen av E6 på strekningen Moelv – Øyer delfinansieres med bompenger. 

Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6. Det 
legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom. 
 

2. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i 
takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst. 
rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt. 
 

3. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 
2018-kr) i de ulike bommene: 
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- Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og med 
KPI etter åpning. 
 

4. Dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn 
i finansieringsanalysen, forutsettes det at takstvedtak legger til grunn bl.a. 
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger. Endelig takst- og rabattsystem skal legges 
frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til. 
 

5. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, skal det vurderes 
trafikkregulerende tiltak på disse veiene. Til grunn for trafikkgrunnlaget i 
bompengeopplegget legges det til grunn at eksisterende Mjøsbru er åpen for trafikk. 
Nye Veier AS vil legge til grunn bruk av eksisterende Mjøsbru som en del av det samlede 
vegnett i en ferdig utbygget situasjon. 
 

6. Ordføreren gis fullmakt til å forhandle med Nye Veier A/S om plasseringen av bom sør for 
Ensbykrysset.  

 
7. Overstiger trafikken på Hundervegen målt ved Øyer ungdomsskole 25 % over dagens 

trafikk må det iverksettes trafikksikkerhetstiltak. 
 
Behandling: 
Steinar Grimsrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier på strekningen. Steinar 
Grimsrud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres habil til å delta i 
behandlingen. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Grimsrud tiltrådte. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag til innstilling fra Øyer SP: 
1) Utbyggingen av E6 på strekningen Moelv – Ensby delfinansieres med bompenger. 

Innkrevingen skjer i begge retninger i 3 automatiske bomstasjoner på ny E6. Det 
legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom. 
 

2) Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i 
takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst. 
rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt. 
 

3) Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 
2018-kr) i de ulike bommene: 
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- Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og med 
KPI etter åpning. (Siste rad i tabellen tas ut) 
 

4) Dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn 
i finansieringsanalysen, forutsettes det at takstvedtak legger til grunn bl.a. 
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger. Endelig takst- og rabattsystem skal legges 
frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til. 
 

5) Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, skal det vurderes 
trafikkregulerende tiltak på disse veiene. Til grunn for trafikkgrunnlaget i 
bompengeopplegget legges det til grunn at eksisterende Mjøsbru er åpen for trafikk. 
Nye Veier AS vil legge til grunn bruk av eksisterende Mjøsbru som en del av det samlede 
vegnett i en ferdig utbygget situasjon. 

 
Ordføreren ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling hvis 
formannskapets innstilling vedtas: 
«Øyer kommunestyre ønsker 2 tellepunkter på lokalvegen. Et punkt før og et punkt etter 
avkjøring fra fv 312 til Sørbygdsvegen». 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Øyer SP sitt forslag ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 14 stemmer (10 AP, 4 H) mot 10 stemmer (8 SP, 1 SV, 
1 KrF). 
 
Marthe Lang-Rees tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt med 24 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
1. Utbyggingen av E6 på strekningen Moelv – Øyer delfinansieres med bompenger. 

Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6. Det 
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legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom. 
 

2. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i 
takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst. 
rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt. 
 

3. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 
2018-kr) i de ulike bommene: 

 
 
- Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og med 
KPI etter åpning. 
 

4. Dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn 
i finansieringsanalysen, forutsettes det at takstvedtak legger til grunn bl.a. 
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger. Endelig takst- og rabattsystem skal legges 
frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til. 
 

5. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, skal det vurderes 
trafikkregulerende tiltak på disse veiene. Til grunn for trafikkgrunnlaget i 
bompengeopplegget legges det til grunn at eksisterende Mjøsbru er åpen for trafikk. 
Nye Veier AS vil legge til grunn bruk av eksisterende Mjøsbru som en del av det samlede 
vegnett i en ferdig utbygget situasjon. 
 

6. Ordføreren gis fullmakt til å forhandle med Nye Veier A/S om plasseringen av bom sør for 
Ensbykrysset.  

 
7. Overstiger trafikken på Hundervegen målt ved Øyer ungdomsskole 25 % over dagens 

trafikk må det iverksettes trafikksikkerhetstiltak. 
 

8. Øyer kommunestyre ønsker 2 tellepunkter på lokalvegen. Et punkt før og et punkt etter 
avkjøring fra fv 312 til Sørbygdsvegen. 

 
 
108/18   
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ØYER IDRETTSPLASS - NYTT KLUBBHUS / FLERBRUKSHUS   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret ser positivt på en søknad om tilskudd og forskuttering av spillemidler til nytt 
klubbhus. Finansieringen vurderes i forbindelse med behandling av årsplan og budsjett. 
 
Behandling: 
Roar Øien (H) reiste spørsmål om sin habilitet som styreleder i ØTI skigruppe. Roar Øien 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres habil til å delta i behandlingen. 
Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
Roar Øien  tiltrådte. 
 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som leder i ØTI kunstgress. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil til å delta i 
behandlingen. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret ser positivt på en søknad om tilskudd og forskuttering av spillemidler til nytt 
klubbhus. Finansieringen vurderes i forbindelse med behandling av årsplan og budsjett. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
109/18   
VIDERE ARBEID OG TILLEGGSBEVILGNING TIL REVIDERINGEN AV KOMMUNEDELPLAN FOR 
ØYER SØR   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer tar ny fremdriftsplan med korrigering for Kommunedelplanen for Øyer 
sør til etterretning. Det legges opp til en sluttbehandling av kommunedelplanen i juni 2020. 
 
Øyer kommunestyre avsetter til sammen 750 000,- kr. til gjennomføringen av 
kommunedelplanen for Øyer sør i perioden 2019-2020. 450 000,- kr. avsettes i 2019 og 
300 000,- kr. i 2020. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet da hans selskaper har omfattende 
innspill til saken. Stein Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at han erklæres 
inhabil til å delta i behandlingen av fremdriftsplan og tilleggsbevilgning til revidering av 
kommunedelplan for Øyer Sør. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og 
forvaltningsloven § 6 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Øyer tar ny fremdriftsplan med korrigering for Kommunedelplanen for Øyer 
sør til etterretning. Det legges opp til en sluttbehandling av kommunedelplanen i juni 2020. 
 
Øyer kommunestyre avsetter til sammen 750 000,- kr. til gjennomføringen av 
kommunedelplanen for Øyer sør i perioden 2019-2020. 450 000,- kr. avsettes i 2019 og 
300 000,- kr. i 2020. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
110/18   
UTREDNING MÅLTID I SKOLEN   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar ikke å innføre frokost fem dager pr uke på Øyer Ungdomsskole.  
 
Behandling: 
Lisa Kramprud (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
«1.Kommunestyret vedtar å innføre gratis frokost fem dager pr uke på Øyer Ungdomsskole 
som et prøveprosjekt i skoleåret 2019-2020. 
2.Midler til drift på 250.000 pr halvår innarbeides i budsjettet for 2019 og i økonomiplanen for 
2020. 
3.Prøveordningen trer i kraft ved skolestart i august 2019 og skal evalueres i mai 2020. 
Kommunestyret tar før sommeren 2020 stilling til videreføring av ordningen. 
4.Kommunestyret forutsetter at tilbudet gis til alle, også de som følger skolebussen». 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Øyer AP sitt forslag ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 14 stemmer (8 SP, 4 H, 1 SV, 1 KrF) mot 10 stemmer 
(10 AP). 
 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar ikke å innføre frokost fem dager pr uke på Øyer Ungdomsskole.  
 
 
111/18   
ØKONOMIPLAN 2019-2022 - ÅRSBUDSJETT 2019   
 
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.  
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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  
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  
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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) 

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 for Økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
Ordfører holdt en kort innledning. 
Møtet ble hevet for gruppemøter underveis i behandlingen. 
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Habilitetsspørsmål: 
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 KDP Øyer sør. 
-Øyer idrettsplass nytt klubbhus/flerbrukshus (jf sak 108/18) 
Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordfører fremmet forslag om at Stein Plukkerud 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. 
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.  
 
Marthe Lang-Ree (SP) reiste spørsmål om sin habilitet under behandling av Øyer AP sitt 
forslag om omgjøring av lånet til Stav SA om aksjeeier og styreleder i selskap som har 
økonomisk samarbeid med Stav SA.  
Marthe Lang-Ree fratrådte. 
Ordfører fremmet forslag om at Marthe Lang-Ree erklæres inhabil til å delta i behandlingen 
av dette punktet i årsbudsjettet og økonomiplan, men hun erklæres habil til å delta på de 
andre punktene. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
Avstemming og vedtak vil innrettes slik at hun fratrer når dette punktet i 
årsbudsjett/økonomiplan skal behandles.  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Marthe Lang-Ree tiltrådte.  
 
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. 
 
Roar Øien (H) reiste spørsmål om sin habilitet under behandlingen av Øyer idrettsplass nytt 
klubbhus/flerbrukshus . Erklært habil jf sak 108/18. 
 
Lars Høvren (SP) reiste spørsmål om sin habilitet under behandlingen av budsjettendringer 
punkt 6 (Til orgel Øyer kirke 1 mill.kr – tas ut.) som medlem i menighetsrådet. 
Lars Høvren fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres habil. Saken er vurdert etter kommuneloven 
§ 40 og forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Lars Høvren tiltrådte. 
 
Laila Skåden (SP) ble innvilget permisjon fra kl 14.30 og deltok ikke under avstemmingen. 
Behandlingen ble foretatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende budsjettforslag på vegne av Øyer SP og Øyer SV: 
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«Barnetrygd tas ikke med i beregningsgrunnlaget for sosialstønad. De økonomiske 
konsekvensene tas hensyn til ved kvartalsvis rapportering». 
Forslaget falt med 14 stemmer (10 AP, 3 H og 1 SP) mot 9 stemmer (6 SP, 1 SV, 1 H, 1 KrF). 
 
 «Styrking av to-lærermodellen i skolene med kr 1.0 mill. Dette finansieres med redusert 
overføring fra drift til investering». 
Forslaget falt med 13 stemmer (9 AP, 4 H) mot 10 stemmer (7 SP, 1 AP, 1 SV, 1 KrF). 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Rådmannen gis i oppdrag å utrede flytting av ungdomsklubben til mer sentral lokasjon, der 
ungdomsrådet bes om å medvirke». 
Forslaget ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
Mari Botterud (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 og i økonomiplan 2019-2022 er nevnt flere 
forventninger til samarbeide med Frivilligheten. Ordfører tar initiativ til at det utarbeides en 
frivillighetsmelding for Øyer kommune. Ferdigstilles innen august 2019». 
Forslaget ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
Arne Finn Brekke (AP)  fremmet følgende omforente forslag Øyer AP og Øyer Høyre: 
«Kommunestyret vedtar at kr 500.000,- av lånet til Stavsplassen SA (Saldo pr 01.01.2018 
kr 840.987,-)omgjøres til andelskapital». 
Marthe Lang-Ree (SP) fratrådte. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt med 22 medlemmer i kommunestyret. 
Marthe Lang-Ree tiltrådte. 
 
«Fire sykehjemsplasser – utover rådmannens forslag fra høsten 2019 – på grunn av 
sommerturnus gis det virkning fra 1.oktober 2019. Årsbudsjettet 2019 kr 850.000,-. 
Økonomiplan 2020-2022 kr 3.400.000,- pr år.» 
Forslaget ble vedtatt med15 stemmer (10 AP, 4 H, 1 KrF) mot 8 stemmer (7 SP, 1 SV). 
 
«Arkivar ½ stilling.  
Rådmannens forslag reduseres med kr. 300.000,- for årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022». 
Forslaget ble vedtatt med14 stemmer (10 AP, 4 H) mot 9 stemmer (7 SP, 1 SV, 1 KrF). 
 
«Tilskudd orgel Øyer kirke 
Rådmannens forslag om kr. 1.000.000,- i tilskudd til orgel i Øyer kirke strykes i årsbudsjettet 
for 2019».  
Forslaget ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
«Effektiviseringsgevinst  
Det legges inn i tillegg til Rådmannens forslag kr. 1.000.000,- i årsbudsjettet og hvert av årene 
i økonomiplan 2019-2022».  
Forslaget ble vedtatt med14 stemmer (10 AP, 4 H) mot 9 stemmer (7 SP, 1 SV, 1 KrF). 
 
«Økt eiendomsskatt på grunn av nye objekter 
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Det legges inn en økning utover Rådmannens forslag på kr. 1.500.000,- i årsbudsjett 2019 og 
hvert av årene i økonomiplan 2019-2022».  
Forslaget ble vedtatt med 20 stemmer (10 AP, 4 H, 5 SP,1 KrF ) mot 3 stemmer (2 SP, 1 SV). 
 
«Redusere forslag om overføring fra drift til investeringer.  
I Rådmannens forslag ligger det inne en overføring fra drift til investeringer på kr. 2.000.000,- i 
årsbudsjettet for 2019, dette reduseres med kr. 1.000.000» 
Forslaget ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
«Mindre renteutgifter – lån 30 mill. Tretten renseanlegg – 20 år nedbetaling/2,5% 2020, 2,9% 
2021, 2,8% 2022. (Rådmennens forslag samla beregna renter på lån kom.investeringer kr 
8,958 millioner der disse midlene er lagt inn ikke selvkost)». 
Forslaget trukket. 
 
«Økte renteutgifter som følge av redusert overføring fra drift til investeringer på kr. 
1.000.000,- 
Renteutgiftene økes med kr. 25.000,- i årsbudsjett for 2019 og hvert av årene i økonomiplan 
2019-2022». 
Forslaget ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
«Over underdekning som følge av økningen på fire nye sykehjemsplasser fra 1.10.2019. 
I årsbudsjettet 2019 blir det overdekning på kr. 3.925.000,- som tilføres disposisjonsfond.  
I de påfølgende årene(2020-2022) i økonomiplan overføres kr. 625.000,- hvert år fra 
disposisjonsfondet for å dekke opp finansieringen av utvidelsen med 4 sykehjemsplasser. Til 
sammen for perioden 2020-2022 medfører en reduksjon på kr. 1.875.000». 
Forslaget ble vedtatt med 16 stemmer (10 AP, 4 H, 1 KrF, 1 SV) mot 7 stemmer (7 SP). 
 
Omforent forslag Øyer AP og Øyer Høyre ble vedtatt med 15 stemmer (10 AP,4 H,1KrF) mot 8 
stemmer (7 SP, 1 SV). 
 
 
Vedtak: 

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  
11 230 000 kr i 2019. (er rettet) 

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  
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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  
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 %). 
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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. 

17. Rådmannen gis i oppdrag å utrede flytting av ungdomsklubben til mer sentral 
lokasjon, der ungdomsrådet bes om å medvirke. 

18. I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 og i økonomiplan 2019-2022 er nevnt 
flere forventninger til samarbeide med Frivilligheten. Ordfører tar initiativ til at det 
utarbeides en frivillighetsmelding for Øyer kommune. Ferdigstilles innen august 2019. 

19. Kommunestyret vedtar at kr 500.000,- av lånet til Stavsplassen SA (Saldo pr 
01.01.2018 kr 840.987,-)omgjøres til andelskapital. 
 

 
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) 

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. Tilskudd orgel Øyer kirke 
Rådmannens forslag om kr. 1.000.000,- i tilskudd til orgel i Øyer kirke strykes i 
årsbudsjettet for 2019. 

7. Arkivar ½ stilling.  
Rådmannens forslag reduseres med kr. 300.000,- for årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-
2022. 

8. Effektiviseringsgevinst  
Det legges inn i tillegg til Rådmannens forslag kr. 1.000.000,- i årsbudsjettet og hvert 
av årene i økonomiplan 2019-2022. 

9. Økt eiendomsskatt på grunn av nye objekter 
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Det legges inn en økning utover Rådmannens forslag på kr. 1.500.000,- i årsbudsjett 
2019 og hvert av årene i økonomiplan 2019-2022.  

10. Redusere forslag om overføring fra drift til investeringer.  
I Rådmannens forslag ligger det inne en overføring fra drift til investeringer på kr. 
2.000.000,- i årsbudsjettet for 2019, dette reduseres med kr. 1.000.000.-. 

11. Økte renteutgifter som følge av redusert overføring fra drift til investeringer på kr. 
1.000.000,- 
Renteutgiftene økes med kr. 25.000,- i årsbudsjett for 2019 og hvert av årene i 
økonomiplan 2019-2022. 

12. Over underdekning som følge av økningen på fire nye sykehjemsplasser fra 1.10.2019. 
I årsbudsjettet 2019 blir det overdekning på kr. 3.925.000,- som tilføres 
disposisjonsfond.  
I de påfølgende årene(2020-2022) i økonomiplan overføres kr. 625.000,- hvert år fra 
disposisjonsfondet for å dekke opp finansieringen av utvidelsen med 4 
sykehjemsplasser. Til sammen for perioden 2020-2022 medfører en reduksjon på kr. 
1.875.000. 

 
 


