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FORDELING AV TILSKUDD TIL LØYPEKJØRING 2022 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1664     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/22 Formannskapet 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt fordeling tilskudd pr km 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det tildeles kr 400.000,- i driftstilskudd til løypekjøring for sesongen 2021/2022. Tilskuddet 
fordeles på to søkere etter antall kjørte kilometer.  
 
Saksutredning: 
Det er i budsjettet for 2022 avsatt kr 400.000,- til løypekjøring. Dette fordeles på antall 
kjørte km. Det har i vinter vært to aktører som har kjørt løyper, og det totale antall km er 
293,5. Det gir kr 1.363,- pr km. 
 
Smedpersætra har ikke kjørt løyper i vinter pga planlagt vegarbeid i år. 
 
Vurdering: 
Beløpet er avsatt i budsjettet. 
 
Konklusjon: 
Tilskuddet fordeles ihht vedlagt oversikt. 
Øyer Turskiløyper   kr  354.344,- 
Tretten Vestside   kr.   45.656,- 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Det tildeles kr 400.000,- i tilskudd til løypekjøring for sesongen 2021/2022. Tilskuddet 
tildeles etter vedlagte oversikt. 

2. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - NYDYRKING 
SØKER: LARS HØVREN 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223 U01  
Arkivsaksnr.: 22/1719     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/22 Formannskapet 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt via Regionalforvaltning.no, datert 21.05.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å avslå søknad fra Lars Høvren om støtte til 
nydyrking. Det er ikke midler igjen i næringsfondet til å støtte prosjektet. 
 
Saksutredning: 
Det søkes om støtte til nydyrking av 14 daa tilhørende Lars Høvren, næringsdrivende på 
Sygard Høvre, gards- og bruksnummer 38/1. Arealet ligger på Høvrensætra, øverst i 
Midtbygda i Øyer. Det omsøkte arealet ligger inntil dyrket mark. 
 
Søker skriver blant annet i sin søknad: 
«Nydyrking av matjord som vil være med på å styrke ressursgrunnlaget til bedriften. Det vil 
ikke lenger være like stort behov for å leie jord til grasproduksjon. Nydyrkingsprosjektet 
kommer av behovet for mere dyrket areal til grasproduksjon. Gras som skal benyttes som fôr 
til melkeku. I samme omgang er ønsket om å øke ressursgrunnlaget på egen gård». 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
i. Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne 
arbeidsplasser. 
 
Tiltaket er positivt for bruket det gjelder, men det er ikke midler igjen i næringsfondet til å 
støtte dette. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Det gis avslag på søknad fra Lars Høvren om støtte til nydyrking. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SATSER FOR BOMAVGIFT - VEGSELSKAPENE I ØYERFJELLET 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: Q15  
Arkivsaksnr.: 22/1380     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/22 Formannskapet 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om godkjenning av bomavgifter på fjellvegene i Øyerfjellet, 13. april 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
LOV-1963-06-21-23  Lov om vegar (veglova) 
 
 
Sammendrag: 
Øyer fjellstyre søker på vegne av de ulike vegselskapene i Øyerfjellet om å endre 
bomtakstene fjellvegene på Øyer østside. Det er kostbart å drifte fjellvegene. Det tilrås at de 
økte takstene godkjennes, og at det stilles vilkår om at bomavgiften bare kan brukes til å 
drifte vegen. 
 
Saksutredning: 
Øyer Fjellstyret samler alle vegselskapene i Øyerfjellet, Øyer østside til årlige møter. I 
fellesmøte 1. februar 2022 vedtok vegselskapene å fremme en felles søknad om godkjenning 
av økede satser for bomavgifter. Begrunnelsen var at det er kostbart å drifte fjellvegene, og 
satsene har ikke vært justert siden 2012, da det ble enighet om å ha lik pris inne i Øyerfjellet 
på kr 50. Det er en utjevningsordning mellom vegselskapene, slik at den enkelte vegfarende 
ikke trenger å bry seg om hvilket vegselskap som er der den kjører, men løser billett inn i 
vegnettet. Det søkes om å kunne heve satsene til inntil 70 kr pr tur. Hundersætervegen har 
en annen pris, og vil trolig heller ikke øke prisen. Veslesætervegen vil trolig heller ikke heve 
prisen fra 50 kr. 
 
Det bes også om at det presiseres i vedtaket at ekstra avgift for ikke løst billett er 10 ganger 
ordinær avgift i tillegg til bombillett.  
 
Lovgrunnlaget 
Det er § 56 i veglova som gir hjemmel for fastsettelse av bompenger. I første og andre ledd 
står det: 
 
Med samtykke frå kommunen kan det krevjast bompengar for ferdsel på privat veg. 
Kommunen skal òg fastsette storleiken på avgifta og kan sette vilkår om bestemt bruk av 
avgiftsmidlane. 

Kommunen kan òg fastsette at det kan krevjast tilleggsavgift av eigaren til køyretøyet ved 
unnlatt betaling av bompengar og fastsette storleiken på tilleggsavgifta. 
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I KF delegering er avgjørelse etter veglova § 56 delegert til formannskapet. 
 
Vurdering: 
Etter veglova § 56 kan det kreves bompenger for ferdsel på privat veg. Kommunen må 
samtykke slik innkreving, og kan sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlene. 
 
Det er et omfattende vegnett som skal driftes, og driften er kostbar. Prisene på varer og 
tjenester går også opp. Det er ikke lagt fram regnskap for de siste årene. 
Kommunedirektøren antar at alle inntekter går til drift av vegene. En økning til 70 kr, vil 
være en nokså stor økning av bomavgiften. Det er 70 kr i bomavgift på veger i andre 
kommuner rundt oss, men det har ikke vært tatt slik avgift i Øyer. Slik sett kan dette 
oppfattes som dyrt. Men vegfarende er godt tjent med fremkommelige veger, så det kan 
forsvares. Det er stort sett lengre vegstrekninger som kjøres av de som løser bombillett. Et 
unntak er de som benytter det kommunalt tilrettelagte området ved demningen i Moksa ved 
Åkvisla. Her kjøres det kun noen hundre meter etter passering bommen.  
 
Det er bra at det er samarbeid mellom vegselskapene, og at det er lagt til rette for 
vegbrukerne ved at det løses billett inn på vegnettet, og ikke mellom de ulike selskapene. 
Kommunedirektøren mener det på sikt må vurderes å få ett vegselskap for alle fjellvegene 
på Øyer Østside. 
 
Kommunedirektøren tilrår at de nye takstene vedtas. Det stilles vilkår om at innkrevde 
bompenger ikke kan benyttes til andre formål enn drift av vegene innenfor det enkelte 
vegselskap. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56 at takstene for enkelttur med 
personbil for fjellvegene i Øyerfjellet, Øyer østside kan økes inntil 70 kr pr tur.  
 
Ved ikke betalt billett kan det ilegges 10 ganger ordinær billettpris som ekstra avgift, i tillegg 
til billettprisen. 
 
Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn fjellvegene med sideveger. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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FV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - MEDFINANSIERING GANG- OG SYKKELVEG 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 202 Q21  
Arkivsaksnr.: 22/1644     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/22 Formannskapet 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025, Innlandet fylkeskommune 
KS-sak 93/19 Fortau/gang- og sykkelveg Tretten sentrum – Aurvoll skole 
KS-sak 27/15 Reguleringsplan G/S-vei Tjønnlykkja – Aurvoll skole 
 
Sammendrag: 
Kommunal medfinansiering av bygging av gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 2556 kan ikke 
lånefinansieres. Kommunedirektøren ber om bekreftelse på at driftsmidler til tiltaket skal 
innarbeides i budsjett 2023.  
 
 
Saksutredning: 
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Tretten sentrum til Aurvoll skole ble vedtatt i 
2015. I 2019 ble det framlagt et kostandsoversalg for tiltaket, og kommunestyret vedtok i KS-
sak 93/19 å få innarbeidet midler til bygging av fortau/gang- og sykkelveg i kommunens 
investeringsplan. Det ble videre vedtatt at administrasjonen skulle ha dialog med fylkeskom-
munen med sikte på å få til en avtale om felles finansiering.  
 
Gang- og sykkelvegen er inntatt i Innlandet fylkeskommunes Handlingsprogram for fylkes-
veger 2022-2025, og ligger inne i 2023. Forutsetningen er at kommunen dekker halvparten 
av totalkostnaden på 25,7 millioner kroner. Tiltaket ble lagt inn i Øyer kommunes invester-
ingsplan 2022-2025 med 13,2 millioner i 2023. 
 
Ved utarbeidelse av Øyer kommunes investeringsplan 2023-2026 er det gjort en nærmere 
vurdering av hvordan tiltaket kan finansieres.  
 
Kommuneloven § 14-15 angir hva kommunen har adgang til å ta opp lån til:  

Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i varige 
driftsmidler som skal eies av kommunen eller fylkeskommunen selv.   

 
Etter denne paragrafen er det en forutsetning at investeringen skal eies av kommunen.  
 
Videre framgår av kommuneloven § 14-16: 
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Kommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmid-
ler som eies av en annen kommune, men bare på områder hvor kommunene har et 
lovpålagt ansvar. Fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til invest-
eringer i varige driftsmidler som eies av en annen fylkeskommune, men bare på om-
råder hvor fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar. 

 
I kommentarer til kommuneloven, blant annet fra Norges Kommunerevisorforbund, er det 
presisert at en kommune ikke har adgang til å lånefinansiere en fylkeskommunal investering, 
og omvendt.  
 
Problemstillingen er drøftet med kommunens revisor, og det vil ikke være mulig for Øyer 
kommune å ta opp lån til kommunal medfinansiering av en gang- og sykkelveg som skal byg-
ges og eies av Innlandet fylkeskommune. 
 
Utbyggingsansvar og framtidig eierforhold er tatt opp med fylkeskommunen, og dette skal 
ligge i Innlandet fylkeskommune.  
 
Øyer kommunes medfinansiering til bygging av gang- og sykkelveg langs Fv. 2556 må ut fra 
dette finansieres ved driftsmidler. Tiltaket kan innarbeides i driftsbudsjett 2023 gjennom sal-
dering av årsbudsjettet, eller midlene kan tas fra ubundet driftsfond (disposisjonsfond), eller 
en kombinasjon av disse.   
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren legger fram saken for å orientere kommunestyret om forholdet. Midler 
til gang- og sykkelveg er tatt ut av administrasjonens forslag til investeringsplan 2023-2026, 
da det ikke er adgang til lånefinansiering, og kommunen ikke har midler på ubundet 
investeringsfond.  
 
Kommunedirektøren legger til grunn at tidligere politiske vedtak om å stille kommunal med-
finansiering til bygging av gang- og sykkelvegen opprettholdes. Samtidig er det ønskelig med 
et politisk vedtak for å bekrefte at midlene skal innarbeides i driftsbudsjett for 2023, med 
tanke på videre dialog med fylkeskommunen.  
 
Ved slik vedtak i denne sak vil det jobbes videre med en finansieringsavtale med Innlandet 
fylkeskommune, som vil bli lagt fram i egen sak for kommunestyret. Herunder vil det bli tatt 
stilling til om kostnadsoverslaget fra 2019 må oppjusteres.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om at midler til kommunal medfinansiering 
av gang- og sykkelveg langs Fv. 2556 innarbeides i kommunens driftsbudsjett for 
2023. 

2. Kommunedirektøren bes om å jobbe fram et avtaleutkast mot Innlandet fylkes-
kommune som legges fram for kommunestyret for endelig behandling.  

 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2022 
 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 22/1616     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/22 Formannskapet 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomirapport 1. tertial 2022 
2. Notat: Svar på spørsmål  
3. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2022 
 
Sammendrag: 
Tertialrapporten inneholder økonomiske årsprognoser for kommune per utgangen av april. 
Samlet årsprognose for Øyer kommune i 2022 er negativ med 20 millioner kroner, som følge 
av økonomisk ubalanse i tjenesteenhetene. Merforbruket gjelder i hovedsak barneskolene, 
helse- og omsorgstjenestene og kommunes energiutgifter. Kommunen vil få reduserte 
renteutgifter inneværende år. Det knyttes noe usikkerhet til koronakompensasjon og økono-
miske konsekvenser av flyktningsituasjonen.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretn-
ing, og ber om godkjenning av budsjettjusteringer som omtalt i rapporten. 
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter første tertial. Det rap-
porteres på økonomisk drift, investeringer og finansforvaltning. Rapporten inneholder 
statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 30. april 2022, og prognoser 
for året. 
 
Etter første tertial framlegges en årsprognose som viser et samlet merforbruk på 20 million-
er kroner. Det er fortsatt en alvorlig ubalanse i driften av tjenester i forhold til vedtatt års-
budsjett. Dette gjelder først og fremst barneskolene, helse- og omsorgstjenestene, samt 
kommunens energibudsjett.  
 
Årsprognosene i første tertialrapport inneholder ikke merutgifter knytta til korona og flykt-
ningsituasjonen. Ved utgangen av første tertial har kommunen bokført koronautgifter på 1,5 
million kroner, og utgifter til flyktningsituasjonen (akuttmottak og bosetting) på i underkant 
av kr 100 000. Det forutsettes at kommunen får kompensert for disse merutgiftene, men det 
er fortsatt en usikkerhet knytta til dette som vil bli fulgt opp med status etter andre tertial.  
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Hittil i år er det kjent at kommunen får økt rammetilskudd på 0,9 millioner kroner knytta til 
pandemien, til vaksinasjonsutgifter og beredskap testing. Ytterligere koronakompensasjon til 
kommunene vil bli behandlet av Stortinget etter at et sentralt nedsatt arbeidsutvalg har 
kommet med sin innstilling om økonomiske konsekvenser for kommuneøkonomien.  
 
Etter utgangen av første tertial er revidert nasjonalbudsjett lagt fram. Kommunene får økte 
skatteinntekter i 2022 på 2,5 milliard, der det foretas en omfordeling mellom kommuner 
med trekk i rammetilskuddet. Samlet årsprognose for skatt og rammetilskudd er tilnærmet 
balanse for Øyer, med et negativt avvik på 0,5 millioner kroner. Det meldes balanse på eien-
domsskatt, utbytte og avdrag, mens det ligger an til et positivt avvik på renter på 2,8 million 
kroner. Dette skyldes renteoppgang og at en større andel av kommunens renteutgifter vil bli 
belastet sjølkostområdene inneværende år.  
 
På grunn av prisnivået på energi ligger Øyer kommune an til å få merinntekter fra salg av 
konsesjonskraft i størrelsesorden 3,8 millioner kroner inneværende år. Prognosen avhenger 
av prisnivå utover i året, og ses i sammenheng med merutgiftene på kjøp av energi.  
 
I tillegg til varslet merforbruk i tjenesteenhetene er det en underdekning på lønns- og pris-
vekst i årets budsjett, som er forverret av økt anslag på kommunal deflator i revidert nasjo-
nalbudsjett. underdekningen utgjør anslagsvis 2,6 millioner kroner.  
  
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder. 
 
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i drift for å bekrefte tidligere års vedtak om 
bruk av disposisjonsfond, der det må være budsjettvedtak av kommunestyret det året 
utgiften påløper. Dette gjelder miljøsertifisering og sentrumsforskjønnelse. Videre foreslås 
budsjettjusteringer for flytting av stillingsressurser mellom tjenesteenheter, som gjelder 
kommunalsjefstilling og stilling på boligkontor. Økt rammetilskudd som gjelder koronakom-
pensasjon (vaksinering og testing) foreslås tilført Helse- og familietjenesten. 
 
Det foreslås ikke budsjettjusteringer i drift for å bidra til å løse den økonomiske ubalansen i 
tjenesteenhetene etter første tertial. Rapporten omtaler nødvendige tiltak som iverksettes 
for å redusere varslet merforbruk på årsbasis. Dette følges opp fram til 2. tertialrapport, og 
inn mot budsjettprosess for 2023. Aktiviteten i kommunen er for høy i forhold til driftsinn-
tekter, både inneværende år, og ut fra forventet inntektsnivå i kommende økonomiplanperi-
ode. Det er nødvendig med nedtak av driftsutgifter både på kort og lengre sikt, og nedtaket 
vil måtte skje ved å redusere antall årsverk. Kommunedirektøren anbefaler at det i 
kommende budsjettprosess settes måltall for reduksjon gjennom naturlig avgang i kommun-
en.  
 
Foreslåtte tiltak for å redusere varslet merforbruk går på nedtak av stillinger for å redusere 
kommunens lønnsutgifter. Tiltakene vil ikke kunne bringe drifta i balanse i 2022, og det styr-
es mot merforbruk på årsbasis. Et merforbruk må dekkes inn ved redusert avsetning til 
disposisjonsfond, og evt. bruk av disposisjonsfond.  
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Det foreslås ikke budsjettjusteringer i investering etter første tertial, men det arbeides med 
avklaring i forhold til tre prosjekter med varslet merforbruk som vil bli tatt opp i andre 
tertialrapport.  
 
Det er avsatt budsjettmidler til en stipendordning med sikte på å knytte til seg personer und-
er utdanning blant yrkesgrupper som er utfordrende å rekruttere til. Foreløpig er det ikke 
utformet retningslinjer for ordningen. Kommunedirektøren anbefaler at avsatte midler på kr 
150 000 inneværende år benyttes til en prøveordning innenfor omsorgstjenestene der 
ansatte får tilbud om å utsette hovedferien fra fellesferien til seinere på året, mot en økono-
misk kompensasjon. Tiltaket vil kunne bidra til å løse bemanningsutfordringer i tjenestene 
gjennom sommeren, og forventes å ha positiv økonomisk effekt i form av reduserte vikar- og 
innleieutgifter.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Utgifter til miljøsertifisering på kr 220 000 dekkes av disposisjonsfond. Opprinnelig 

vedtatt i KS-sak 129/21. 
3. Ubrukte midler til sentrumsforskjønnelse, opprinnelig bevilget i KS-sak 73/21, benyt-

tes i 2022 og dekkes av ubundet driftsfond sentrumsutvikling. Gjenværende midler er 
kr 79 146. 

4. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 500 Kultur og fellestjen-
ester til 100 Sentraladministrasjon på kr 820 000 for ny kommunalsjefstilling. Økt 
lederlønn og økt stillingsressurs i tjenesteenhet Kultur på kr 225 000 dekkes av 
vakant stilling i 2022 og innarbeides i budsjett 2023. 

5. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 420 Helse og familie til 
enhet 550 Bolig og eiendom på kr 180 000 for stilling knytta til boligkontor. 

6. Økt rammetilskudd på kr 856 000 til dekning av vaksinasjonsutgifter, midler til for-
lengelse av kvalifikasjonsprogrammet og beredskap testing tilføres enhet 420 Helse 
og familie.  

7. Budsjettmidler til stipendordning på kr 150 000 omdisponeres i 2022 til en prøve-
ordning i omsorgstjenestene med tilbud om utsatt hovedferie mot en økonomisk 
kompensasjon.  
 

 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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ØKONOMIPLAN 2023-2026 OG ÅRSBUDSJETT 2023 - KJØREPLAN 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 22/1612     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/22 Formannskapet 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Kjøreplan Økonomiplan 2023-2026 – Årsbudsjett 2023 
 
 
Sammendrag: 
Formannskapet vedtar framlagt kjøreplan for budsjett- og økonomiplanprosessen høsten 
2022. 
 
Saksutredning og vurdering: 
Det legges fram forslag til kjøreplan for årets arbeid med budsjett- og økonomiplan, der 
hovedtrekkene i prosessen beskrives. Kjøreplanen bygger på kommunens økonomiregle-
ment, og er en videreføring av de siste års budsjettprosesser. 
 
Kommunedirektøren vil legge fram forslag til saldert økonomiplan og budsjett i forkant av 
formannskapets innstillingsmøte i november, basert på politiske føringer og prioriteringer 
under vegs i prosessen. 
 
Budsjettkonferanse med kommunestyret i juni er starten på det politiske arbeidet. På bud-
sjettkonferansen deltar tjenesteledere, og de hovedtillitsvalgte inviteres.  
 
Det legges opp til en oppsummering fra budsjettkonferanse som inngår i sak til formann-
skapet i august, der kommunedirektøren ber om styringssignaler og prioriteringer, samt 
bestillinger på tema som skal utredes nærmere før budsjettforslaget legges fram. 
 
Budsjettarbeid vil være tema på alle ordinære formannskapsmøter utover høsten. 
 
Det skal utarbeides økonomiplan for ny fireårsperiode, drift og investering. For 2022 skal det 
vedtas årsbudsjett, drift og investering. Det vil bli utarbeidet styringskort for alle tjen-
esteenheter.  
 
Større utredninger som en konsekvens av prioriteringer kan også legges inn som arbeids- -
oppgaver og resultatmål i økonomiplanperioden. 
 
Gjeldende økonomiplan legges til grunn, sammen med økonomiske anslag for Øyer ut fra 
kommuneproposisjonen 2023. 
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Tjenesteenhetene vil jobbe med detaljbudsjettering ut fra framskrevet budsjett, og konse-
kvenser av dette. Drifts- og investeringstiltak skal meldes inn fra tjenesteenhetene, samt 
foreslåtte endringer i gebyrregulativ. 
 
Kommunestyret vedtar investeringsplan i juni. Formannskapet innstiller på økonomiplan og 
årsbudsjett i møte 16. november, med påfølgende offentlig ettersyn og høringsperiode. 
Kommunestyret vedtar økonomiplansaken 8. desember. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar framlagt kjøreplan for budsjett- og økonomiplanprosessen høsten 
2022. 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2023-2026 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033 &30  
Arkivsaksnr.: 22/1613     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/22 Formannskapet 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Investeringsplan for Øyer kommune 2023-2026 med beskrivelse av prosjekter 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til investeringsplan for Øyer kommune 2023-2026. 
Foreslåtte investeringer er i henhold til kommunens økonomiske handlingsregler om nye 
låneopptak når fireårsperioden ses under ett.   
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunens økonomireglement legger kommunedirektøren fram investerings-
plan i forkant av høstens budsjettprosess. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen 
vil bli innarbeidet i årsbudsjett 2023 og kommende år. 
 
 
Kommunens investeringsbehov i planperioden innbefatter ulike IKT-satsinger, både utvikl-
ingsprosjekter og kjøp av utstyr. Videre er det lagt inn oppgraderingstiltak for kommunale 
bygg, dette omfatter blant annet ENØK-tiltak, energiløsninger, ventilasjon og sprinkelanlegg.   
 
Bygging av større kommunale boliger ble lagt inn i investeringsplan 2022-2025. Dette er en 
boligtype kommunen har behov for og mangler tilgang til. Investeringen forelås nå delt opp i 
to trinn, der trinn to skyves mot slutten av ny økonomiplanperiode. Tiltaket forutsettes del-
finansiert med midler fra Husbanken. Det legges i tillegg opp til investeringstiltak av kom-
munale boliger etter at behovet er nærmere definert i boligsosial handlingsplan.   
 
Av nye større tiltak som foreslås i investeringsplanen er tilbygg ved Solvang skole for å eta-
blere spesialrom ut fra elevbehov. Videre foreslås nytt tilbygg ved Øyer arbeidssenter for 
vedproduksjon og malerverksted, da dagens lokaler ikke tilfredsstiller HMS-krav.   
 
Midler til fullføring av boligprosjekt Trodal ligger inne i planen i henhold til KS-sak 104/21.  
Salgsinntekter i Trodal er lagt inn årlig i perioden.  
 
Vann og avløpsinvesteringer i planperioden legges fram på bakgrunn av vurdert behov av 
kapasitetsutvidelse og rehabilitering av anlegg. Det har lenge vært usikkerhet knytta til av-
løpssituasjonen mot Lillehammer renseanlegg. Øyer kommune har nå fått oversendt forslag 
til ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren, som legger opp til at Tretten renseanlegg skal 
legges ned innen 31.12.2024. Alt avløp, både fra Øyer og Tretten, skal heretter overføres til 
Lillehammer. Dette medfører at Tretten renseanlegg må nedlegges og bygges om til en 
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pumpestasjon med fordrøyning, og at en del av ledningsstrekket og pumpestasjoner langs 
vegen må oppgraderes for å håndtere økte avløpsmengder. Dette er lagt inn i investerings-
planen for de kommende årene. Disse tiltakene medfører økte kapitalkostnader, som skal 
dekkes inn over vann- og avløpsgebyrene, og det varsles gebyrøkning fra 2023.  
 
Det er gjort en vurdering av nivået på startlån i kommunen. Nye låneopptak har over en lengre tids-
periode ligget på 10 millioner årlig. Behovet vurderes som økende, og kommunedirektøren foreslår 
startlån på 20 millioner årlig fra 2023.  
 
Kommunale investeringsmidler til gang- og sykkelveg langs Fv. 2556 Sør-Trettenvegen, som 
ble lagt inn i investeringsplan 2022-2025, er tatt ut, etter at det er avklart at tiltaket ikke kan 
lånefinansieres. Dette er omtalt nærmere i egen sak.  
 
Vurdering: 
Investeringsplan 2023-2026 bygger på gjeldene økonomiplan og handlingsregelen som sier 
at nye låneopptak skal være under 75 % av årlige avdrag (korrigert gjeld). Framlagt plan er 
innenfor handlingsregelen når en ser de fire årene under ett. Planlagt låneopptak i 2023 og 
2024 ligger over handlingsregelen, mens det ligger betydelig under i de to siste årene i peri-
oden.  
 
Alle tiltak er gjennomgått og vurdert i tråd med kommunens investeringsreglement. Det er 
gjort nye vurderinger av kostnadsoverslag fra gjeldende investeringsplan, og foretatt opp-
justeringer ut fra prisvekst. Som følge av usikkerhet rundt prisutvikling, og med tanke på å få 
tak i arbeidskraft og ulike innsatsvarer, vil det likevel kunne forekomme avvik fra kalkyler.  
 
Kommunestyret vedtok i KS-sak 2/22 å utsette behandling av tilbud om dagsturhytte fra 
Innlandet fylkeskommune til behandling av investeringsplanen. Tiltaket er ikke lagt inn i 
framlagt investeringsplan, da det er nødvendig å gjøre ytterligere vurderinger av kostnads-
overslaget i forhold til fundamenteringsarbeidet. Det vil være rom for å ta tiltaket inn i 
investeringsplanen, innenfor handlingsregelen for låneopptak.  
 
Fram mot kommunestyrebehandling av den samla økonomiplan og årsbudsjett 2023 vil det 
kunne bli framlagt justeringer av investeringsplanen ved behov. Budsjettprosess for inter-
kommunale samarbeid gjennomføres i september, her vil det kunne framkomme investeri-
ngsbehov som ikke er kjent enda. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2023-2026. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2023- 
2026 og årsbudsjett 2023. 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 


