
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen     
Møtedato: 19.11.2019 Tid: 17:00 - 18:30 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Fredrik Engen  
Nestleder Line Moen  
Medlem Even Brügger  
Medlem Vegard Strand (vara)  
Medlem Håkon Granli  
Medlem Anna Salén  
Medlem Maria Landa Nordby  
Medlem Ludvig Holmen  
 
 
 
Merknader:   
Ungdomskonsulent Øyvind A Selnes møtte. 
Tjenesteleder for kultur og fellesfunksjoner Eli Eriksrud møtte og førte protokollen.  
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet den 15.10.2019. 
 
 
 
Fredrik Engen 
Leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Side 2 av 4

 
SAKSLISTE 

 
 
Kl 17.00 Møte med Ordfører Jon Halvor Midtmageli. 
Ordføreren presenterte seg sjøl og informerte om noen store saker som står på sakskartet til 
politikerne nå og i den nærmeste framtida. Det er viktig at ungdomsrådet engasjerer seg i 
disse sakene. For å få til dette er det viktig med god tilrettelegging.  
Vedtatt planstrategi vedlegges protokollen. 
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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-
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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. 

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 Hjelmstadstuen Jorde orienterte om kommunedirektørens innstilling til 
økonomiplan og årsbudsjett. 
 
 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet er opptatt av kommunens tilbud innenfor kultur, idrett og ungdomsarbeid. 
Her foregår mye godt forebyggende arbeid, det er positivt at dette videreføres på dagens 
nivå.   
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Ungdomsrådet er innforstått med at kollektivtransport ikke er kommunens ansvar, men vil 
likevel påpeke at tilbudet generelt sett er for dårlig og prisene for høye. Det er et særskilt 
problem at avganger fra Lillehammer skysstasjon på ettermiddagen er dårlig tilpasset 
skolenes avslutningstider inkludert gangtid fra skolene til skysstasjonen.   
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Representantene fra videregående skoler – avklaring medlem/varamedlem 
 
Vedtak: 
Ved siden av Fredrik Engen er Even Brügger medlem i ungdomsrådet. 
Vegard Strand er varamedlem for de to medlemmene fra videregående skoler i Lillehammer-
regionen og/eller lærlinger. 
 
 
Eventuelt 
I etterkant av det formelle møtet var det planlagt drøfting med klubbstyret om flytting av 
ungdomsklubben: Utsatt til neste møte i ungdomsrådet 


