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DYREVERNNEMNDER FOR 2017 - 2020 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 16/1673     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/16 Valgnemnda 18.10.2016 
96/16 Kommunestyret 27.10.2016 
78/16 Formannskapet 08.11.2016 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Mattilsynet av 16.09.2016. 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret melder tre kandidater til felles dyrevernnemnd for Lillehammer, Gausdal, 
Øyer og Ringebu (Dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Sør) for perioden 2017 – 2020. 
 
Saksutredning: 
Dagens dyrevernnemnder fungerer fram til 31.12.16 og Mattilsynet skal oppnevne 
dyrevernnemnder for ny virkeperiode 2017 – 2020. 
 
Ved Lov om dyrevelferd, som trådte i kraft 01.01.10, ble de lokale dyrevernnemndene en 
del av Mattilsynet og de er ikke lenger selvstendige forvaltningsenheter. Det skal sikres at 
dyrevernnemndene kan utøve sitt lekmannsskjønn etter Lov om dyrevelferd på en god, 
enhetlig og kostnadseffektiv måte. Lovendringen har medført en del endringer i praktisk 
bruk av nemndene, likevel slik at nemndenes viktige funksjon med å representere 
lekmannsskjønnet ivaretas. I vår geografisk store region anses deltakerne i dyrevernnemnda 
som viktige lytteposter for dyrevelferden i kommunene, og deltakernes innsats utgjør et 
viktig bidrag til Mattilsynets tilsynsressurs. 
Som følge av lovendringen er det Mattilsynets ansatte som skal ivareta 
forvaltningskompetansen og gjøre det meste av skrivearbeidet. Mattilsynets avdelingssjefer 
har ansvaret for at nemndene utnyttes på en god og hensiktsmessig måte, tilpasset 
oppgavene i hvert distrikt. 
 
Instruks for dyrevernnemndene er endret fra 4. februar 2016. De viktigste endringene er at 
nemndene kan bestå av 3-10 medlemmer, bruk av varamedlemmer faller bort og maksimal 
deltagelse i nemnda på 8 år gjelder ikke lenger. 
 
Kommunene bes om å foreslå ansvarlige personer med praktisk erfaring fra dyrehold til 
nemndene. Det ønskes personer med både erfaring og kapasitet til å utøve vervet. 
Mattilsynet vil ved utvelgelse av nemnda søke å oppnå en kjønnsbalansert sammensetning. 
Det er aktuelt å rekruttere personer med erfaring fra næringsproduksjon (storfe, småfe, 
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svin, pelsdyr, fjørfe, dyreparker og oppdrettsvilt) og fra ulike hobby- og sportsaktiviteter, 
inkludert hest, kjæledyr, sledehund, mv.  
 

Følgende personer er representert fra Øyer i dagens dyrevernnemnd for Øyer og Ringebu:
    
Elin Johnsen       - medlem 
Geir Langset   - varamedlem 
Linn Veronika Brattås  - varamedlem 

 

Som følge av endret funksjon for nemnda, Mattilsynets nye organisering og endret instruks, 
har strukturen på nemndene blitt evaluert og tilpasset etter en prosess våren 2016.  
 
I perioden 2017 – 2020 vil Øyer tilhøre dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Sør. Dette vil bli en 
nemnd som representerer kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. I denne 
nemnda vil det være 4 medlemmer og det ønskes ett medlem fra hver kommune. Det skal 
ikke oppnevnes varamedlemmer.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Følgende personer meldes som kandidater til dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Sør for 
perioden 2016 – 2020: 
 
Navn:        Erfaring: 
…………………….                   ……………………… 
…………………….                                                                               ……………………….  
……………………..                                                                              …………………………. 
 
Eli Eriksrud Laila Odden 
Konstituert rådmann 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 18.10.2016 sak 12/16 
 
Behandling: 
Det ble fremmet et omforent forslag om at de tre personene som er representert fra Øyer i 
dagens dyrevernnemnd for Øyer og Ringebu blir forespurt om gjenvalg: 
Elin Johnsen   -medlem 
Geir Langset   -varamedlem 
Linn Veronika Brattås  -varamedlem 
 
Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
De tre kandidatene blir spurt om gjenvalg for perioden 2017 – 2020 før behandlingen i 
kommunestyret den 27.10.2016. 
 
Valgnemndas innstilling: 
Følgende personer meldes som kandidater til dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Sør for 
perioden 2017 – 2020: 
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Navn:         
Elin Johnsen            
Geir Langset        
Linn Veronika Brattås           
 
De tre kandidatene blir spurt om gjenvalg for perioden 2017 – 2020 før behandlingen i 
kommunestyret den 27.10.2016. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 27.10.2016 sak 96/16 
 
Behandling: 
Bare en av kandidatene – Elin Johnsen er forespurt. 
Ordføreren fremmet forslag om at saken utsettes til alle tre kandidatene er forespurt om 
gjenvalg, og at saken behandles i kommunestyremøtet den 24.11.2016. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til alle de tre kandidatene er forespurt om gjenvalg, og at saken behandles i 
kommunestyremøtet den 24.11.2016. 
 
De tre kandidatene er forespurt om gjenvalg og har sagt ja til å stille som kandidater. Av 
hensyn til fristen for å melde inn kandidater rår rådmannen formannskapet til å behandle 
saken med hjemmel i Kommunelovens § 13, utvidet myndighet i hastesaker. 
 
 
Rådmannens forslag vedtak: 
I samsvar med valgnemndas innstilling til kommunestyret, meldes følgende personer som 
kandidater til dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Sør for perioden 2017 – 2020: 
 
Navn:         
Elin Johnsen            
Geir Langset        
Linn Veronika Brattås   
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneloven § 13, utvidet myndighet i hastesaker. 
Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i møte 24.11.2016. 
 
Eli Eriksrud Laila Odden 
Konstituert rådmann 
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"EN NY REGION - HEDMARK OG OPPLAND" - INNSPILL TIL UTREDNING 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 001  
Arkivsaksnr.: 16/1902     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/16 Formannskapet 08.11.2016 
 
 
Vedlegg: 
Oppland fylkeskommune: Høringsbrev utredning – «En ny region – Hedmark og Oppland ?» 
datert 14.10.2016 med vedlegg «Utredning knyttet til en eventuell sammenslåing av 
Hedmark og Oppland fylkeskommuner» (Oktober 2016). 
 
Andre saksdokument (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
På spørsmålet fra Oppland fylkeskommune om fylkeskommunen skal gå videre med arbeidet 
om en mulig sammenslåing, rår rådmannen kommunestyret til å svare «ja». De viktigste 
begrunnelsene framkommer under vurderingen i saksutredningen.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Oppland fylkeskommune inviterer kommunene og regionrådene til innspill på utredning – 
«En ny region – Hedmark og Oppland ?» - ved brev datert 14.10.2016. Ønsket er at 
høringsinstansene på bakgrunn av den tilsendte utredningen gir en tilbakemelding på om 
Oppland fylkeskommune skal gå videre med arbeidet om en mulig sammenslåing. Frist for 
tilbakemelding er 18.11.2016.  
 
Hedmark fylkeskommune har på samme måte sendt utredningen på høring, men med helt 
konkrete spørsmål når det gjelder forhold som kvalitet og prioritering av tjenestetilbud, valg 
av skolemodell, betydningen for framtidig vekst og demokrati, den enkelte kommunes 
oppfatning av regiontilhørighet m.v. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet tar sikte på å legge fram en proposisjon om nye 
oppgaver og ansvar til nye folkevalgte regioner våren 2017, og at nye folkevalgte regioner 
trer i kraft fra 1. januar 2020 dvs etter neste kommune- og fylkestingsvalg. 
 
Fylkestingene i Hedmark og Oppland fattet i juni 2016 følgende likelydende vedtak: 

 Fylkestinget ber om at det til fylkestingets samling i desember 2016, legges fram et 
beslutningsunderlag for en eventuell etablering av en ny folkevalgt region i Innlandet 
bestående av dagens Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune. 

 Beslutningsunderlaget bør vurdere fordeler og ulemper ved en slik modell sammenholdt 
med dagens modell. 

 I beslutningsgrunnlaget skal det vurderes hvilke politikkområder som utredes. 
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 Utredningen må også si noe om økonomiske forhold, og konsekvenser for fremtidige 
inntekter knyttet til en sammenslåing. 

 Beslutningsunderlaget bør gi en oversikt over spørsmål av formell, juridisk, 
organisatorisk og personellmessig art, som må avklares senere dersom det fattes positivt 
vedtak om å etablere en ny region. 

 Basert på vurderingene i utredningen, legges det i desember frem et vedtak for 
fylkestinget i Hedmark og i Oppland om å inngå et eventuelt prinsippvedtak om 
sammenslåing, eller videreføre dagens fylkeskommuner.  

 
Utredningen følger som vedlegg til saken. Utredningen omfatter ikke 
 Politisk organisering og styringsform 
 Administrativ struktur 
 Juridiske problemstillinger. 
Det er en rekke økonomiske forhold som ikke berøres i utredningen, og som vil måtte 
utredes dersom det vedtas et prinsippvedtak om sammenslåing. 
 
Regjeringens mål (Meld.St.22 2015-16), sitat: «Regjeringen ønsker en helhetlig 
forvaltningsstruktur som kan møte fremtidens utfordringer og der de ulike leddene fungerer 
godt sammen. Regjeringens mål er å utvikle et folkevalgt mellomnivå som spiller på lag med 
stat og kommune, som kan gripe sentrale samfunnsutfordringer og legge til rette for 
utvikling og vekst i alle deler av landet. Regjeringen vil derfor tydeliggjøre og utvikle det 
regionale folkevalgte nivå som samfunnsutviklere. Reformen skal legge til rette for utvikling 
ut fra regionale muligheter og fortrinn og for samordning av sektorer og prioriteringer som 
er viktige for utviklingen i regionen. Reformen skal bidra til styrking av lokaldemokratiet». 
 
I Innst. 333 S (2014-2015) uttalte et flertall i Stortinget at «utgangspunktet er at oppgaver 
og ansvar som legges til regionnivået i hovedsak er relatert til rollen som regional aktør for 
samfunnsutvikling. Dette vil også omfatte innbyggerrettet tjenesteproduksjon». Videre 
framheves både i Meld.St 14 (2014-2015) og Meld.St 22 (2015-16) demokratiaspektet. 
Innbyggernes muligheter til aktiv medvirkning vil her stå sentralt. Dette vil bl.a. være 
relatert til hvilke oppgaver som legges til de ulike folkevalgte nivåene.  
 
Samfunnsutviklerrollen er oppsummert i tre dimensjoner: 
 Gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, tilpasset regionale og lokale forhold 
 Mobilisere privat sektor, kulturliv og lokale forhold 
 Samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk.  
  
Vurdering: 
Skal Oppland fylkeskommune gå videre med arbeidet om en mulig sammenslåing ? 
Rådmannen mener at svaret er ja blant annet fordi: 
 
 Stortingets intensjon er å overføre flere oppgaver/funksjoner til det «nye» regionale 

nivået, flere virkemidler under regional folkevalgt kontroll gir større kraft i 
samfunnsutviklerrollen.   

 
 Andre steder i landet slår flere fylkeskommuner seg sammen. Dersom ikke våre to fylker 

slår seg sammen blir Innlandet svakt i konkurransen med de nye regionene andre steder 
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i landet, dette vil kunne innebære at Innlandet taper i kampen om statlige 
infrastruktursatsninger i vei og jernbane, i kampen om plassering av statlige 
etater/direktorater mm 

 
 En større region kan bidra til en mer kraftfull demning mot Oslo-området. Målet bør 

være å etablere et kraftsentrum i Mjøsområdet som kan være et supplement til 
hovedstadsregionen. En slik utvikling vil også komme de vekstsvake delene av Hedmark 
og Oppland til gode.   

 
 En større region vil med større kraft kunne utnytte Innlandets fortrinn og potensiale, 

våre naturgitte forutsetninger. 
 
Avslutningskommentar: Statlig organisering byr på samordningsutfordringer. Ulike statlige 
etater har ulike regionale inndelinger, kartet er svært uoversiktlig. Dette fører til betydelige 
utfordringer i samhandling og samarbeid med sikte på helhetlige løsninger der ulike 
sektorinteresser må veies opp mot hverandre. Det er viktig å understreke klare 
forventninger om en harmonisering av regionstrukturen både på folkevalgt og statlig 
regionalt nivå.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger og avslutningskommentar. 
 
 
Eli Eriksrud  
Konstituert rådmann 
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HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET 
POLITIDISTRIKT 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: X31 &20  
Arkivsaksnr.: 16/43     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
80/16 Formannskapet 08.11.2016 
 
 
Vedlegg:  

 Høringsbrev fra politimesteren i Innlandet politidistrikt, datert 20.10.2016 

 Arbeidsgruppens forslag til politimesteren om effektivisering av tjenesteenheter og 
tjenestesteder i Innlandet, merket 201601032-26 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 Sammenstilling av informasjon om dagens tjenestesteder i Innlandet politidistrikt 

 Oppsummering fra workshop/samarbeidsmøte om politiets fremtidige lokale 
struktur, merket Hamar, 26.09.2016 

 
Sammendrag 
Politiet må være synlig og tilstede når det trengs. Det forebyggende arbeidet og 
samarbeidet med kommunen må utvikles både på system- og individnivå. Rådmannen rår 
kommunestyret til primært å uttale at lensmannskontoret i Øyer bør bestå og få status som 
tjenestested. Sekundært at en ny tjenesteenhet i Lillehammer bestående av kommunene 
Lillehammer, Gausdal og Øyer blir etablert. Det poengteres at uansett valg av løsning, må 
det tas hensyn til den betydelige økningen av befolkningen som fritidsboliger og øvrige 
besøkende medfører store deler av året.   
 
Bakgrunn for saken:  
De politiske mål for nærpolitireformen er, jfr. Stortingsproposisjon nr 61 (2014-2015): 
Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å 
forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet. Det 
skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal 
det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens 
kriminalitetsutfordringer.  
 
Administrative oppgaver skal så langt som mulig ivaretas på politidistriktsnivå og ved de 
geografiske driftsenhetene.  
 
Følgende kriterier er lagt til grunn for forslag til effektivisering av lokal struktur.  
 

 Tilgjengelighet og service overfor publikum  

 Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap  

 Effektiv ressursbruk i politidistriktet  
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 Helhetlig styring og ledelse i politidistriktet  

 Fleksibilitet i politidistriktet.  
 
Effektiviseringen av politidistriktenes lokale struktur skal sikre at publikum opplever et 
tilgjengelig og nært politi. Endringen skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politiet 
kan være mer tilgjengelig og tilstede i nærmiljøene. 
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette 
politidistriktenes lokale struktur. Endringer i tjenesteenheter og tjenestesteder skal 
besluttes i Politidirektoratet, etter tilrådning fra politimesteren. 
 
Politimesterens foreløpige forslag til lokal struktur i Innlandet politidistrikt 
I sitt høringsbrev (se vedlegg) skriver politimesteren i Innlandet: 
“Innlandet politidistrikt skal ha en lokal struktur som best mulig støtter opp om løsninger av 
samfunnsoppdraget til politiet og som er i tråd med politiske målsettinger og føringer. 
Effektmålene som er satt, er at politiet skal: 

 Være mer tilgjengelig og tilstedeværende 

 Levere likere polititjenester med bedre kvalitet 

 Ha en mer målrettet innsats 

 Besitte bedre kompetanse og kapasitet 

 Ha en kultur preget av åpenhet og tillit 

 Arbeide mer effektivt 
 
Det er viktig å understreke at nærpolitireformen er både en struktur- og kvalitetsreform. 
Mange av gevinstene i reformen er kvalitative.” 
 
Politimesterens forslag til lokal struktur for vårt distrikt er: 

 Tjenesteenhet Lillehammer bestående av kommunene Lillehammer, Gausdal og 
Øyer. 

 Enheten vil ha tjenestested på Lillehammer. 

 Forslag navn: Lillehammer politistasjonsdistrikt. 
 
Med "tjenesteenhet" menes politistasjons- eller lensmannsdistrikt som består av en eller 
flere kommuner. Tjenesteenhetene skal ivareta følgende oppgaver: 

 Levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten 

 Ha publikumsekspedisjon 

 Kriminalitetsforebyggende arbeid 

 Etterforske det store flertall av straffesaker 

 Ha kontakt med samarbeidspartnere 

 Utføre sivile rettspleie - og forvaltningsoppgaver.  
 
Tjenesteenhetene skal ha tilstrekkelig bemanning til å løse sine oppgaver og skal yte 
polititjenester og ivareta sine oppgaver innenfor rammene av de geografiske 
driftsenhetene. 
 
Tjenesteenhetene, politistasjons- og lensmannsdistriktene, skal ivareta følgende 
kvalitetskrav: 
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 Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum veiledning 
om politiets tjenestetilbud. 

 Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet 

 Ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor 
kontortid minst èn dag i uken. 

 Lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 
minutters kjøretid til nærmeste tjenestested. 

 
Med "tjenestested" menes lokasjon hvor politiet yter tjenester til publikum (kontorsted). Et 
tjenestested skal minimum ivareta følgende oppgaver:  

 Ha faste åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet flere dager i 
uken 

 Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser 

 Gi publikum veiledning om politiets tjenestetilbud 
 
Om Politiets tilgjengelighet i kommunene skriver Politimesteren: 
«Tilstedeværelse, lokalkunnskap og en bred kontaktflate utfordres når det blir færre 
tjenestesteder. Et forpliktende samarbeid gjennom politiråd, SLT-samarbeid 
(Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet), og politikontakt 
skal være med på å utvikle nærhet, lokalkunnskap og en bred kontaktflate med kommunen, 
aktuelle samarbeidspartnere og publikum. 
 
Politikontakt er en nyetablert funksjon, og hver kommune i Innlandet politidistrikt skal ha 
sin faste kontakt. Denne skal være fysisk tilgjengelig for den enkelte kommune minst èn dag 
i uken. Vedkommende skal ha myndighet til å ta beslutninger innenfor sitt ansvarsområde 
på vegne av politiet. Politikontakten skal ha god kunnskap om den aktuelle kommunen, og 
kontakten skal bli systematisk og forpliktende.» 
 
Vurderinger:  
Den lokale strukturen skal utformes slik at den fremmer politiets oppgaveløsning og den skal 

ta hensyn til et fremtidig risikobilde. Hovedfokus ved gjennomføringen av strukturdelen av 

nærpolitireformen er å utvikle en struktur som setter Innlandet politidistrikt bedre i stand til 

å løse samfunnsoppdraget. Gjennom endring i den lokale strukturen skal en få bedre 

utnyttelse av politidistriktets ressurser, og gjennom bedre samarbeid med kommunene skal 

kravene oppfylles og målene i nærpolitireformen nås. 

 

Forslag om effektivisering av politidistriktets lokale struktur skal gjøres ut fra følgende 

vurderingskriterier: 

 

 Tilgjengelighet og service overfor publikum 

 Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap 

 Effektiv ressursbruk i politidistriktet 

 Helhetlig styring og ledelse i politidistriktet 

 Fleksibilitet i politidistriktet 

 
Når kommunene skal vurdere forslag til organisering er det noen tema som er viktige:  
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 betydningen av lokalkunnskap hos politiet, herunder både ved forebyggende arbeid 
og ved beredskap og kriser  

 synlighet og trygghet  

 geografi – avstander  

 samarbeid kommune og politi 

 politiets evne til forebyggende arbeid 

 stor befolkningsøkning i perioder knyttet til turisme/hyttetetthet 

 økonomi – politistillinger  

 kapasitet til nærpoliti i byene  
 
Det er viktig at politiet er tilstede i kommunene når ting skjer. Denne strukturendringen må 
føre til at ressursene i politiet blir brukt slik at det som er viktig for innbyggerne og 
kommunene som samarbeidspart, blir ivaretatt. Samtidig er det viktig med god beredskap i 
byene. Det er her de fleste bor, og her de fleste alvorlige hendelsene skjer. Det er også hit 
ungdom og andre drar for å ta del i utelivet. Det er også viktig at politiet bygger 
spesialkompetanse/fagmiljøer slik at man er i stand til å håndtere alvorlige hendelser.  
 
Konklusjon 
Alle strukturendringer er utfordrende. Rådmannen ønsker primært at lensmannskontoret i 
Øyer består og får status som tjenestested. Dersom det må gjøres strukturendringer 
anbefaler rådmannen at kommunen uttaler seg positivt til politimesterens forslag om ny 
tjenesteenhet i Lillehammer bestående av kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. 
Lillehammer-regionen er et felles bo- og arbeidsmarked, har ikke spesielt store avstander, 
har et felles brann- og redningsvesen og har ungdommer som reiser på kryss og tvers over 
kommunegrensene. 
  
Rådmannen vil framheve viktigheten av at regionen som sådan blir styrket ved en slik 
organisering. Om antallet lokasjoner går ned må kapasiteten bli opprettholdt, slik at politiet 
er synlige når det trengs både i by og bygd, har kapasitet til å arbeide forebyggende, oppnår 
et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet osv.  
 
Rådmannen ber om at det ved valg av løsning og ved dimensjonering av bemanning, tas 
hensyn til det store antallet fritidsinnbyggere og øvrige besøkende i kommunen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1.Kommunestyret i Øyer kommune understreker at Politiet må være synlig og tilstede når 
det trengs. Det forebyggende arbeidet og samarbeidet med kommunen må utvikles både på 
system- og individnivå.  
 
2.Kommunestyret i Øyer ønsker  

a. primært at lensmannskontoret i Øyer består og får status som tjenestested. 
  

b. sekundært at en ny tjenesteenhet Lillehammer bestående av kommunene 
Lillehammer, Gausdal og Øyer blir etablert. Øyer kommunestyre vil poengtere 
viktigheten av at denne tjenesteenheten ved en slik endring, blir styrket 
kompetanse- og bemanningsmessig. Det forutsettes i tillegg at kompenserende tiltak 
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i henhold til «Arbeidsgruppens forslag til politimesteren om effektivisering av 
tjenesteenheter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt» , se sidene 34 og 35, 
følges opp. 

 

3.Kommunestyret anmoder om at det uansett valg av løsning, tas hensyn til at befolkningen 
i Øyer store deler av året er fem ganger større enn normalt som følge av det store antallet 
fritidsboliger og øvrig besøkende i kommunen.  
 
 
Eli Eriksrud  
Konstituert rådmann 
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KJØP AV PRIVATE TOMTER TINGBERG NORD 
TOMTEPOLITIKK I ØYER. 
 

Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 611  
Arkivsaksnr.: 13/1099     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
81/16 Formannskapet 08.11.2016 
 
 
Vedlegg: 

1. Utbyggingsavtale mellom grunneier og Øyer kommune 
2. Brev fra advokatfirmaet Thallaug datert 18.12.15 
3. Gjeldende reguleringsplan Tingberg Nord (plankart) 

 
Sammendrag: 
Øyer kommune har mottatt henvendelse fra grunneier av gnr. 34/bnr.1 i Øyer kommune. 
Grunneier ber om at kommunen erverver to tomter, samt overtar tilhørende vei i boligfeltet 
Tingberg Nord. Rådmannen legger saken frem uten forslag til innstilling. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har fått en henvendelse fra grunneier, eier av eiendommen Moshus, gnr.34 
bnr.1 i Øyer kommune. Henvendelsen gjelder reguleringsplan for Tingberg Nord, vedtatt i 
Kommunestyret 30.11.2000. Boligfeltet Tingberg Nord ble etter påtrykk fra kommunen 
bygget ut i 2006/2007.  Planen var at boligfeltet skulle bli utbygd i flere etapper, avhengig av 
tomteetterspørselen. Utbyggingsetappe 1 startet i mars 2007 og omfattet feltene B6, B7a 
og B7b.  
 
Situasjonen i dag er at grunneier har solgt seks av åtte tomter i den del av utbyggingsfeltet 
som er klargjort for salg. Her gjenstår det også og få ferdigstilt veien. I henhold til vedtatt 
utbyggingsavtale er det grunneier som er ansvarlig for opparbeiding av veien etter gitt 
standard i avtalen. Enhet for teknisk drift har etter befaring kommet fram til et 
kostnadsoverslag på gjenstående arbeider på veien. Dette beløper seg til ca 170.000 kroner 
og dekker blant annet asfaltering og omlegging av stikkrenne.  
 
De aktuelle tomtene og veien er markert på kartskissen under: 
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Utbygger ber nå om at Øyer kommune tar over de nevnte tomtene og ansvaret for veien da 
det har vist seg svært vanskelig å få solgt de gjenstående tomtene. Dette skyldes blant annet 
at Øyer kommune har solgt tomter i nærheten for en lavere pris enn grunneier kan tilby. 
Forslag fra grunneier er at Øyer kommune erverver de to gjenstående tomtene og overtar 
ansvaret for veien som går til byggefeltet. For dette foreslås det at kommunen skal yte et 
vederlag på 900.000 kroner.  
 
Kommunale tomter på Tingbergfeltet er solgt for gjennomsnittlig i underkant av 300.000 
kroner. Kostnader til megler kommer til fratrekk på dette beløpet. K-sak 50/12 (møte 
31.05.12) viser et antatt kostnadsbilde for Tingberg boligfelt på 6.166.000 kroner for 11 
kommunale tomter, det vil si gjennomsnittlig 560.000 kroner per tomt. Rådmannen har med 
fullmakt solgt tomtene til markedspris. Med salgsinntekter på tilnærmet 3,3 millioner kroner 
innebærer dette subsidiering på ca 2,9 millioner kroner. 
 
Vurdering: 
Øyer kommune mottok første henvendelse fra grunneier i september 2013 og det har i 
årene etterpå vært dialog administrativt for å komme frem til en omforent løsning på saken. 
Grunneier påpeker at det også har vært dialog med politisk ledelse om saken. Det ble 
avholdt et møte hos grunneiers advokat i oktober 2015 der ulike alternativ ble diskutert og 
som er grunnlaget for henvendelsen til kommunen datert 18.12.15. Rådmannen mener det 
er viktig å få en avslutning på denne saken og velger derfor å legge den frem til politisk 
behandling nå. Rådmannen har valgt å legge frem saken med to alternativer, uten forslag til 
innstilling. 
 
Rådmannen ser at det har oppstått en vanskelig situasjon for grunneier i forbindelse med 
utviklingen av byggefeltet Tingberg Nord. Noe av grunnen til dette skyldes at kommunen 
selv har solgt tomter innenfor det regulerte området til en lavere pris. Samtidig er det et 
viktig hensyn for kommunen å sørge for tilrettelegging for flest mulig innbyggere, at enkelte 
tilretteleggingstiltak ikke bærer seg økonomisk er ikke uvanlig. Rådmannen understreker at 
det både ved privat og offentlig utbygging er utbygger som bærer risikoen.  
 
Rådmannen mener at det i utbyggingsavtalen er gjort klart at ansvaret for å ferdigstille 
veien som går til byggefeltet ligger til grunneier. Rådmannen foreslår derfor at kommunen 
ved et eventuelt erverv av tomtene yter et vederlag til grunneier på 730.000 kroner, som 
tilsvarer skissert beløp fra grunneier fratrukket utgiftene det vil medføre for kommunen å 
sette veien i tilfredsstillende stand. Dette forslaget medfører at grunneier sitter igjen med 
en netto fortjeneste før skatt som er lavere enn skissert i forslaget i brev fra grunneier. 
Rådmannen mener det må tas hensyn til at det i denne utbyggingsetappen er lagt til rette 
for ytterligere utbygging. Det er grunn til å tro at det ved videre utbygging av området vil 
kunne påregnes en høyere fortjeneste. 
 
Rådmannen tror ikke, men kan ikke garantere, at et eventuelt positivt vedtak gir presedens 
for lignende saker. 
 
 
 



  Sak 81/16 

 

 Side 15 av 24   

 

 
Alternativ innstilling 1: 
 

1. Kommunestyret vedtar erverv av to gjenstående tomter inkludert ansvaret for vei i 
boligfelt Tingberg Nord ihht kartskisse, gnr34/bnr57 og gnr 34/bnr52. 

2. Kommunestyret tilbyr grunneier 730.000 kroner for de to tomtene. 
3. Kommunestyret bevilger 170.000 kroner til ferdigstillelse av tilhørende vei. 
4. Utgiften på totalt 900.000 kroner dekkes som følger: 500.000 kroner dekkes av 

salgsinntekter, resterende 400.000 dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond. 
 
Alternativ innstilling 2: 
 

1. Kommunestyret vedtar ikke erverv av to gjenstående tomter og tilhørende ansvar for 
vei i boligfelt Tingberg Nord ihht kartskisse, gnr34/bnr57 og gnr 34/bnr52. 
Kommunestyret viser til at det ved utbygging er utbygger som står for risikoen. 

 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
 
Eli Eriksrud Annikken Reitan Borgestrand 
Konstituert rådmann 
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EIENDOMSSKATT - RETAKSERING 
 
 

Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 16/40     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
82/16 Formannskapet 08.11.2016 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
LOV 1975-06-06 nr.29: Lov om eigedomsskatt til kommunane. 
K-sak 27/16 i møte 28.04.16 – eiendomsskatt retaksering. 

 
Sammendrag: 
Det ble i K-sak 27/16 vedtatt at det skal gjennomføres retaksering i Øyer kommune med virkning fra 

01.01.2018, og at det i forbindelse med budsjettbehandlingen skal legges fram alternative måter å 

gjennomføre retakseringen på. Retakseringsprosjektet kan gjennomføres ved at 

eiendomsskattekontoret leier inn ekstra bemanning, eller ved kjøp av tjenester. 

Rådmannens forslag er at det inngås avtale om kjøp av tjenester til gjennomføring av 

retakseringsprosjektet. 

 
 
Saksutredning: 
Det ble i sak 27/16 vedtatt at det skal gjennomføres retaksering i Øyer kommune med virkning fra 

01.01.2018, og at det i forbindelse med budsjettbehandlingen skal legges fram alternative måter å 

gjennomføre retakseringen på. Retakseringsprosjektet er et arbeidskrevende prosjekt hvor det 

kreves høy faglig standard og effektivitet.  

Det er to alternative måter å gjennomføre prosjektet på: 

1. Gjennomføre prosjektet selv med innleid bemanning 

Eiendomsskattekontoret er i 2016 bemannet med 80 % stilling. I tillegg kommer 26 % stilling til 

matrikkelføring av bygninger både for byggesaker og eiendomsskattesaker. Den årlige 

omtakseringen med nye takster fra 01.01.17, hvor alle nye eiendommer og eiendommer med 

endringer blir taksert, må gjennomføres parallelt med retakseringsprosjektet. Dette gjelder ca. 300 

vedtak.  

 

Behovet for ekstra bemanning er anslått til 200 % stilling til for- og etterarbeid i forbindelse med 

besiktigelsene. Nærmere beskrevet skal økt bemanning dekke utarbeidelse av Rammer og 

retningslinjer, utsending av informasjon, oppretting av matrikkelen, klargjøring for befaring, 
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registrering etter befaring, klargjøring av takster til nemnda, protokollføring og utsending av 

takstvedtak, klagebehandling og svare på henvendelser. I tillegg må det engasjeres takstmenn til å 

besiktige alle bolig-/fritids-/landbruks- og næringseiendommer, totalt ca. 5500 eiendommer. For 

verk og bruk må det engasjeres takstfirma. For å kunne føre i matrikkelen er det påkrevd med 

matrikkelføringskurs med eksamen. Det vil være nødvendig at innleid bemanning både gjennomfører 

obligatorisk matrikkelføringskurs og får intern opplæring for å kunne gjøre denne delen av jobben. 

Med utgangspunkt i at vi trenger to ekstra årsverk i tillegg til ekstra takstmenn og takstfirma blir 

anslått kalkyle for alternativ 1 ca. 3,6 millioner inkludert innkjøp av nødvendig antall nettbrett.  

 

80% stilling på eiendomsskattekontoret vil etter retakseringen være stor nok, og det vil derfor ikke 

være behov for flere ansatte etter at retakseringen er gjennomført.   

 

2. Gjennomføre prosjektet ved kjøp av tjenester.  

Det er lagt ut anbudskonkurranse på hele prosjektet med frist 06.11.16, anslått verdi er fire 

millioner. I tillegg kommer møtegodtgjørelse til sakkyndig nemnd og klagenemnd, og  økning av 

eiendomsskattestillingen fra 80 % til 100 %. Konkurransen forutsetter politisk godkjenning før 

eventuell avtaleinngåelse. 

Ved å engasjere en ekstern aktør  er kommunen sikret kvalifisert personell som er profesjonelle på 

fagområdet. Ved inngåelse av avtale vil kommunen sikre seg at prosjektet blir gjennomført som 

planlagt. Eiendomsskattekontoret vil kunne gjennomføre omtaksering gjeldende fra 01.01.17 

parallelt med oppstart av retakseringsprosjektet. 

 
 
Vurdering: 
Ved å gjennomføre prosjektet selv med innleid bemanning  vil det være en større usikkerhet i 
hvordan prosjektet blir gjennomført enn ved å sette bort hele prosjektet til en profesjonell ekstern 
aktør. Med den bemanningssituasjonen eiendomsskattekontoret har i dag, er det ikke mulig å frita 
ansatte fra årlig omtaksering og matrikkelføring for byggesak, for å jobbe kun med 
retakseringsprosjektet.  Det vil være risiko for forsinkelser og dårlig kvalitet ved å legge opp til at 
dagens bemanningen både skal ivareta daglig drift, og lede prosjektet, ansette og lære opp nye 
medarbeidere, og utarbeide Rammer og retningslinjer sammen med sakkyndig nemnd. 

På bakgrunn av overstående rår rådmannen kommunstyret til å engasjere en ekstern aktør til å 

gjennomføre retakseringen, selv om denne løsningen er noe dyrere en alternativ 1. Denne løsningen 

ble også valgt ved takseringen i 2007. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunestyre vedtar at det etter anbudskonkurranse gjøres avtale med ekstern aktør 
om gjennomføring av retakseringsprosjektet med virkning fra 01.01.18. 

2. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne valg av leverandør. 

 
Eli Eriksrud Helene Bjørge 
Konstituert rådmann 
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ØKONOMIPLAN 2017-2020 - ÅRSBUDSJETT 2017 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 16/2026     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
83/16 Formannskapet 08.11.2016 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomiplan 2017-2020 
2. Budsjett 2017 med følgende vedlegg:  

a. Eiendomsskatt – lister over eiendommer som skal ha fritak 
b. Kommunale gebyrer og betalingssatser  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Konsekvensjustert økonomiplan 2017-2020 
2. Utkast til sektorplaner 2017 med sektorenes innspill til drifts- og investeringstiltak 
3. Diverse underlagsmateriell fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

Fylkesmannen i Oppland, Kommunenes sentralforbund m.v. 
4. Notat som følge av spørsmål fra formannskapets budsjettkonferanse 18.10.2016 
5. Andre redegjørelser som er framlagt i prosessen 

 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan 2017 – 2019 og årsbudsjett for 2017 etter at 
formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager.  
 
Formannskapet innstiller økonomiplan 2017 – 2020 og årsbudsjett 2017. Det framlegges en 
balansert økonomiplan for fireårsperioden, basert på realiteten i kommunens økonomiske 
situasjon. Budsjett 2017 er basert på inntektsrammen for 2017 og politiske vedtak i 2016. 
Det framlegges et årsbudsjett med 0,7 % netto driftsresultat i 2017. Gjennomsnitt for 2018 
– 2020 er 1,75 %, som tilsvarer statlige føringer. Sektorenes rammer er trange med over-
skridelser i 2016, det er derfor ikke lagt inn mange innsparingstiltak i sektorenes budsjett-
rammer i 2017. Det foreslås en økning i eiendomsskatt på 1,5 promille fra 2017.  
 
Driftsbudsjettet vedtas på sektornivå. Kommunestyret vedtar investeringsplaner for 2017 – 
2020 med godkjenning av låneopptak for investeringer i 2017.  
 
Saksutredning: 
Det henvises til den samlede dokumentasjonen i økonomiplanen og årsbudsjettdokumentet, 
der det er gitt en analyse av kommunens økonomiske situasjon.  
 
Økonomiplan 2017 – 2020 
Dokumentet redegjør for rammebetingelser i planperioden og angir hovedtrekkene i den 
planlagte virksomheten i Øyer kommune kommende fire år. Handlingsdelen gir en verbal 
beskrivelse av prioriterte tiltak og aktiviteter, med tilhørende budsjett for fireårsperioden, 
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fordelt på drift og investeringer. Resultatmål for 2017 konkretiserer de mål kommunen skal 
jobbe mot i kommende år, og danner grunnlag for de enkelte sektorplaner.  
 
Som oppstart på arbeidet med økonomiplan og budsjett ble det i juni gjennomført gruppe-
arbeid i kommunestyret der en tok utgangspunkt i målformuleringene i kommuneplanens 
samfunnsdel, og kom med innspill på konkrete tiltak og aktiviteter. Oppsummeringen av 
dette arbeidet ga følgende tre fokusområder:  
 

 Innovasjon  

 Tidlig innsats 

 Møteplasser  
 
De tre fokusområdene har vært førende for prioriterte tiltak og aktiviteter i økonomiplanen 
og tilhørende sektorplaner. 
 
Årsbudsjett 2017 
Kommunens midler til fordeling drift i 2017 er kr 281 mill. Dette er en økning på kr 21,4 mill 
fra 2016. Lønns- og prisvekst for 2017 er beregnet til kr 7,2 mill og kommunal deflator er 2,5 
%. Det er i forslag til statsbudsjett lagt opp til en økt satsing knyttet til tidlig innsats i grunn-
skolen, rusfeltet, habilitering og rehabilitering og skolehelsetjenesten og helsestasjoner. I 
tillegg overføres tilskuddet til Frivillighetssentralen til kommunen. Samlet sett er handl-
ingsrommet til kommunen i forbindelse med fremlagt statsbudsjett omtrent uforandret. Fra 
2018 er det signalisert reduksjon i rammetilskuddet ved at Sør-Norgetilskuddet reduseres.  
 
Renteutgifter er noe redusert på grunn av lavere budsjettert rentenivå enn forutsatt i gjeld-
ende økonomiplan. Styringsrenta er per nå 0,5 %. Rådmannen har valgt å budsjettere med 
rente på 1,75 % for andelen lånegjeld med flytende rente i 2017 og 2018 og med 2 % i 2019 
og 2020. Avdragsutgiftene er økt betydelig fra gjeldende økonomiplan for å komme opp på 
minimumsavdrag. 
 
Investeringer i planperioden  
Investeringsprogrammet for 2017 – 2020 omfatter både ordinære investeringer og invester-
inger på VA-området, som er selvfinansierende. Det foreslås begrensede nye ordinære 
investeringer i planperioden. Ny brannstasjon foreslås i 2017, tiltaket dekkes av husleieinn-
tekter. Trodal trinn 2 er lagt inn i slutten av planperioden.  
 
I investeringsplan for VA ligger det i planperioden inne investeringer i størrelsesorden kr 30-
35 mill innenfor området til Områdeplan Øyer Sør (B2+H5-H6). Det foreslås at Øyer 
kommune forskutterer utbygging av hovedledningsnettet i dette området, under forutsetn-
ing av at alle utbyggerne inngår avtale, samt stiller garanti, før infrastrukturutbyggingen 
starter.  
 
Om kommunens økonomiske situasjon  
Øyer kommunes økonomiske situasjon, med tanke på gjeldsnivå, fondsreserver og et aktiv-
itetsnivå som ligger over driftsrammene, er ikke bærekraftig i planperioden og årene fram-
over.  
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De viktigste årsakene til at kommunen er i denne situasjonen er:  
 

 Betydelige investeringer i nye funksjonelle anlegg i flere sektorer. De nye anleggene 
er et positivt utgangspunkt for drift i årene framover, og for tjenestetilbudet til 
kommunens innbyggere. Imidlertid er gjeldsnivået svært høyt, og tilsvarende utvikl-
ingen i kapitalutgifter.  
 

 Driftsmidler bundet i struktur. Eksempelvis er det i grunnskolen tre paralleller på alle 
7 trinn, mens det samlede elevtallet tilsier to paralleller. Dette medfører høye drifts-
utgifter til grunnskole. Tilsvarende gjelder helsetjenesten, der en fordeling på to 
legekontor trekker opp driftsutgiftsnivået.  
 

 Høyt antall m2 i drift. Både Øyer helsehus, Vidarheim barnehage og kommunehuset 
på Tingberg er store anlegg med tanke på m2 i drift. Det bør gjennomføres en 
analyse med sikte på å optimalisere arealbruken. 

 
Av andre forhold som er av betydning for kommunens driftsutgifter er deltakelse i felles-
enheter sammen med nabokommunene. Det bemerkes at det siden oppstart av felles-
enhetene er gjennomført betydelig effektivisering, og at særlig de eldste fellesenhetene 
(økonomi, landbruk og skatt og innfordring), nå driftes på et minimumsnivå med tanke på 
utvikling av fagområdene. Kommunens eierskap er også et forhold av betydning, det må 
jevnlig vurderes hvorvidt fortsatt eierskap er hensiktsmessig.  
 
Handlingsalternativ  
Gjeldsnivået i kommunen er høyt og lånegjelda skal betjenes til den er nedbetalt. I økonomi-
planperioden legges det opp til ytterligere låneopptak. Kapitalutgifter vil ligge i 
størrelsesorden 30 mill i årene framover, da kommunen må betale minimumsavdrag, samt 
at det er nødvendig å ta høyde for noe renteøkning i slutten av planperioden. For å skape 
økonomisk handlingsrom må det ses på andre utgiftsreduksjoner. Som omtalt kan dette 
være tjenesteområder som ligger høyt på grunn av struktur; grunnskole, legekontor og 
barnehage. Videre er omtalt arealeffektivisering av kommunale anlegg. Drift av 
fellesenheter bør være i fokus på samme måte som egen drift. 
 
Andre handlingsalternativ er å øke inntektssida i budsjettet. Det ligger inne anslag på inn-
tektsøkning som følge av innflytting i Trodal og økt innbyggertall i planperioden, men anslag-
ene er usikre, og det må forventes tilsvarende økning på utgiftssida for å tilby kommunale 
tjenester til nye innbyggere. En annen mulig inntektsøkning er eiendomsskatt for bolig- og 
fritidseiendommer.  
 
Kommunelovens § 46, pkt 3, fastslår i 1. punktum; «Årsbudsjettet skal være realistisk.» Om 
dette heter det i Overå og Bernt sin kommentarutgave; «Betydelige reduksjoner fra tidligere 
års bevilgninger og anvendelse må imidlertid kunne forklares ut fra hvilke tiltak kommunen 
akter å iverksette.» Rådmannen er opptatt av en nøktern, men realistisk budsjettering, både 
på inntekts- og utgiftssida. Der tiltak må settes i verk skal disse være konkretisert og 
kalkulert. Det vises til budsjettdokumentet og konkretisering av tiltak for å tilpasse seg 
budsjettrammene på sektornivå. Disse tiltakene ligger til grunn for rådmannens 
budsjettinnstilling for 2017 og resten av planperioden.  
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Budsjettrammene som nå legges fram må ses i sammenheng med overføringssaken for 
2016. Uten føringer omkring håndtering av merforbruk 2016 kan dette velte strategien og 
tiltaksplanene som nå legges for 2017. Rådmannen legger til grunn at overføringsordningen 
ligger fast og videreføres, men signaliserer at det for regnskapsåret 2016 må vurderes ikke å 
overføre merforbruk for sektor familie og inkludering og helse og omsorg.  
 
Samtidig som den økonomiske situasjonen er anstrengt og krever fokus på budsjettstyring, 
understreker rådmannen at det likevel er nødvendig med fokus på fortsatt utvikling, 
innovasjon og nytenking. Dette er synliggjort i budsjettet gjennom tiltak som satsing på IKT-
prosjekter og digitalisering, midler til X-games og Fakkelmannen. Sektorene har også synlig-
gjort planlagt og pågående innovasjonsarbeid i budsjettdokumentet.  
 
Saldering  
Etter utarbeidelse av sektorvise tiltaksplaner for å tilpasse driften til foreslåtte budsjettram-
mer gjenstår i størrelsesorden kr 10 mill uløst. Det er arbeidet videre med langsiktige tiltak 
for reduksjon av driftsutgifter, i hovedsak innen sektorene oppvekst, familie og inkludering 
og helse og omsorg. Det er skissert følgende tiltak som kan være aktuelle å utrede videre: 
 

Sektor/tiltak 2017 2018 2019 2020 

Oppvekst: Flytting av kretsgrenser 1.-7. trinn 2,5 mill 5 mill 5 mill  5 mill 

Helse og omsorg: Fastlegestruktur og avtaleverk   1,5 mill 2 mill 2 mill 

  2,5 mill 6,5 mill 7 mill 7 mill 

 
Kommentarer til tiltakene 
Ved å flytte kretsgrenser for elever som skal gå på Aurvoll sørover i kommunen vil en kunne 
redusere ei klasse på hvert av de sju trinnene. Dette gir 14 klasser i forhold til dagens 21. 
Det vil måtte styrkes noe pga. store klasser, men innsparingen vil uansett bli betydelig.  
 
Det er mulig å redusere driftsutgiftsnivået i legetjenesten ved å se på mest mulig effektiv 
struktur, samt vurdere om kommunen skal ha private eller kommunale fastleger og evt. 
avtaleverk med private leger.  
 
Alternativet til å gå videre med disse tiltakene for å redusere driftsutgifter, er å endre eien-
domsskatt for boliger og fritidseiendommer i Øyer fra 3,5 til 5 promille. Dette utgjør kr 7,5 
mill.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen vektlegger en bærekraftig økonomisk løsning for planperioden, noe som forut-
setter konkretiserte og kalkulerte tiltak. Erfaring tilsier at dette er nødvendig for å lykkes 
med å tilpasse driften til reduserte budsjettrammer.  
 
Tiltakslistene som framgår for de enkelte sektorer i budsjettdokumentet er krevende, men 
vurderes som realistiske å gjennomføre. For å løse gjenstående utfordringer på i underkant 
av kr 10 mill er vurdert strukturtiltak innenfor sektor oppvekst og sektor helse og omsorg. 
Begge tiltakene er rettet mot tjenesteområder der Øyer kommune drifter dyrt sammenlign-
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et med andre kommuner ut fra KOSTRA-tall. Rådmannen mener at strukturtiltakene ikke er 
aktuelle på det nåværende tidspunkt. 
 
Rådmannen foreslår dermed en økning av eiendomsskatten på 1,5 promille i 2017. Ved 
siden av budsjettrammer for sektorene, som er realistiske, gir dette en avsetning til netto 
driftsresultat på gjennomsnittlig 1,75 % de tre siste årene i planperioden. 
 
Rådmannen ser flere risikofaktorer i forslaget. Det vil alltid være knyttet usikkerhet til 
sektorenes rammer, det samme gjelder nivået på gjeldsrentene. Økt grunnrenteskatt på 
kraftanlegg er beregnet til å gi en inntektssvikt for Øyer i størrelsesorden kr 1 mill i året, 
denne inntektssvikten er ikke lagt inn. Når det gjelder Trodalprosjektet er det usikkert 
hvordan dette vil slå ut både på rammetilskudd/skatteinntekter og på driftsutgiftene. Det er 
også usikkert hvorvidt salgsinntektene kommer inn i tide til å dekke avdragsutgiftene som 
etter hvert påløper for den delen av låneporteføljen som er knyttet til prosjektet.  
 
Rådmannen signaliserer at konklusjonene i overføringssaken for 2016 må ses i sammenheng 
med de rammene som nå vedtas. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Investeringer 

1. Investeringsplan 2017 – 2020 
Kommunestyret godkjenner investeringsplan for 2017 – 2020 

2. Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune forskutterer utbygging av hovedledn-
ingsnett for områdene i Områdeplan Øyer Sør (B2 + H5-H6). Det forutsettes at alle 
aktuelle utbyggere inngår avtale, samt stiller garanti, før infrastrukturutbyggingen 
starter.  

3. Finansiering av investeringer 
Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil kr 19 mill, i tillegg til 
investeringslån VA på inntil kr 39 mill. Rådmannens 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. 

 
Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer 

4. Økonomiplan 2017 – 2020 inkl. årsbudsjett 2017 
Kommunestyret vedtar økonomiplan 2017 – 2020 inkl. årsbudsjett 2017. 

5. Eiendomsskatt 
For skatteåret 2017 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele 
kommunen, jf. Eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 2017 
benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2007 jf. Eiendomsskatteloven § 8 
A-3 (2) og KS-sak 27/16.  
 
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 5 promille.   
 
Det benyttes ikke bunnfradrag for 2017, jf. Eiendomsskatteloven § 11 annet ledd.  
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Eiendommer som faller inn under eiendomsskatteloven § 7 a, b og c er fritatt fra 
eiendomsskatt. For eiendommer som faller inn under § 7 c er fritaksperiode 10 år, 
eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Kommunestyret godkjenner 
listene over eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7 a.  
 
Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 
 

6. Kommunale gebyrer 
Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser i samsvar 
med oppstilling i eget vedlegg. 

 
Fullmakter gitt til rådmannen i budsjett 

7. Formidlingslån 
Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner kroner i 
2017. 

8. Stillingshjemler 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillings-
hjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 

9. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis rådmannen 
fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 

10. 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. 

11. Flyktningetilskudd 
Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 

12. Omfordeling mellom sektorer  
Rådmannen gis fullmakt til omfordeling av midler mellom sektor helse og omsorg og 
plan og utvikling knyttet til FDV-utgifter Øyer legekontor. Det rapporteres på dette i 
tertialrapportering 2017. 

 
Annet 

13. Godtgjørelse 
Godtgjørelse til ordføreren settes til 90 % av stortingsrepresentantenes lønn. 

14. Overføringsordningen mellom regnskapsår 
Kommunestyret viderefører overføringsordningen. Virkningen fastsettes til 100 % 
både for mindreforbruk og merforbruk. Overføring av mindre- og merforbruk for 
regnskapsåret 2017 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap. 

15. Søknad om statlige midler 
Formannskapet gis fullmakt til å behandle søknader om statlige midler på vegne av 
kommunen 

16. Sats for inntektsskatt 
Kommunestyret vedtar sats for inntektsskatt på 11,8 %. Dette tilsvarer maksimalsats. 
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Utredningsarbeid  
17. Det gjennomføres en analyse i 2017 med sikte på å effektivisere arealbruken i 

kommunale bygg. 
18. Det gjennomføres et utredningsarbeid i 2017 for å se på behov og alternative løsn-

inger vedrørende bofellesskap/boliger med tilrettelagte tjenester for personer med 
ulike bistandsbehov, med hensikt å ta dette inn i budsjett og investeringsplanen fra 
2018. 
 

 
 
 
 
Eli Eriksrud Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Konstituert rådmann 
 


