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ØKONOMIPLAN 2020-2023 - POLITISKE FØRINGER 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/1320     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/19 Formannskapet 13.08.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Kjøreplan for budsjettarbeid høsten 2019 
2. Rådmannens oppsummeringsnotat, 20. juni 2019  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
På bakgrunn av administrasjonens orientering om kommunens overordnede økonomiske 
situasjon per juni (oppsummert i notat vedlagt saken) og informasjon gitt i budsjettkonferan-
se 20. juni, ber rådmannen om politiske prioriteringer og innspill for det videre arbeidet med 
å legge fram sitt forslag til saldert budsjett og økonomiplan.   
 
Saksutredning: 
Økonomiplan med handlingsdel skal rulleres hvert år og blir utarbeidet med en tidshorisont 
på fire år. Første året i økonomiplanen er kommunenes bindene årsbudsjett. Arbeidet med 
økonomiplan og årsbudsjett startet med budsjettkonferanse for kommunestyret 20. juni. 
Framdriftsplan for årets budsjettarbeid ble presentert på budsjettkonferansen, vedlegg 1. 
 
Rådmannen presenterte kommunens overordna økonomiske situasjon på budsjettkonferan-
sen, dette er oppsummert i eget budsjettnotat, vedlegg 2. Oppsummert er det et årlig 
salderingsbehov på 20 millioner kr i perioden 2020-2023. 
 
Videre ga tjenestelederne orientering om status og utfordringer i de enkelte tjenester, med 
mulighet for spørsmål og kommentarer fra kommunestyret.  
 
Det ble gjennomført politisk gruppearbeid der kommunestyret var delt inn i fem grupper. 
Gruppearbeidet skulle være utgangspunkt for politiske styringssignaler til rådmannen for det 
videre budsjettarbeid. Rådmannen har fått skriftlig oppsummering fra en av gruppene.  
 
Vurdering: 
Som framlagt på budsjettkonferansen 20. juni har Øyer kommune et salderingsbehov på 
anslagsvis 20 millioner kr årlig for perioden 2020-2023.  
 
Rådmannen ber om politiske styringssignaler for det videre arbeidet med å legge fram 
saldert budsjettforslag til formannskapet i november.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten administrativ innstilling.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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INVITASJON TIL Å BLI MED I LYNTOGFORUM GUDBRANDSDALEN/MJØSA 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1240     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/19 Formannskapet 13.08.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Invitasjon til Øyer om å bli medlem i Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa 
2. Invitasjon til å bli med i Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa 2019 
3. Presentasjon Øyer FSK 14.05.2019 
4. Vedtak om deltakelse Sel, Ringebu og Ringsaker kommuner 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Gjøvik og Lillehammer kommuner har fattet enstemmige vedtak om danning av et 
Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa i løpet av 2019. Lyntogforum inviterer andre langs 
planlagt trase for bredest mulig samarbeid om realisering av banen, sammen med 
Lyntogforum Møre og Romsdal.  
 
Lyntogforum M&R er alt etablert i samarbeid mellom næringsliv, fylkeskommunen og 
kommuner langs traséen for å arbeide for høyhastighetsbane Oslo –Trondheim/Ålesund i et 
flerbrukskonsept for både langdistanse-, regional- og godstrafikk. Banen er planlagt via både 
Hamar og Gjøvik med sammenkobling ved Moelv, og inkluderer en ringbane rundt Mjøsa. Fra 
Norsk Banes utredning med Deutsche Bahn International foreligger detaljerte traséforslag og 
drifts- og samfunnsøkonomiske analyser med svært positive resultater. Høyhastighetsbanen 
vil skape et stort trafikkpotensial for jernbanen i kommunene rundt Mjøsa og i 
Gudbrandsdalen, med flere avganger og raskere tog enn ellers mulig. Se vedlegg 1, side 2 for 
nøkkelinformasjoner om banen.  
 
Lyntogforum M&R søker nå et samarbeid med Gudbrandsdalen/Mjøsa i arbeidet for 
realisering av banen.   
 
Vurdering: 
Offentlig infrastruktur er viktig for distriktene, og jernbane er en av disse. Jernbanen er et 
meget godt miljømessig alternativ, og det er viktig å satse mer på utbygging av jernbanen 
sett i lys av det grønne skifte. Ved en eventuell utbygging av lyntog vil det redusere 
avstandsulemper og skape større bo- og arbeidsregioner, samt at det kan gi lokalt næringsliv 
viktige fortinn. Rådmannen mener at Øyer kommune bør støtte opp under det pågående 
arbeidet gjennom å bli medlem i Lyntogforum Gudbrandsdal/Mjøsa. 
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Rådmannen ser det som naturlig at kommunen er representert med politisk ledelse, men 
legger frem innstilling uten navn. I invitasjonen settes det ikke krav til vararepresentant. 
Formannskapet må ta stilling til om det skal oppnevnes vara.     
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1.Øyer kommune blir medlem av Lyntogforum Gudbrandsdal/Mjøsa.   
 
2.De øvrige kommunene langs strekningen østsiden av Mjøsa-Oslo oppfordres til å bli 
medlem i det nye lyntogforumet.   
 
3.Medlemskontingent på kr. 25.000 finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Rådmannen 
får fullmakt til å foreta nødvendig budsjettjustering. Kontingenten innarbeides i kommende 
økonomiplan. 
 
4.Som kommunens representant i forumet velges:   
   ………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
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REFERATER - FSK 13.08.2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1417     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/19 Formannskapet 13.08.2019 
 
 
Vedlegg: 
 
Evaluering av ROS-samtaler i barnehagene 
 
Melding om delegert vedtak – serveringsbevilling Arvid Melby 
 
Melding om delegert vedtak – serveringsbevilling Moe gård v/Erlend Moe 
 
E-post m/vedlegg fra Oppland fylkeskommune – Fylkestingsvedtak om innføring av halv takst 
for nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter i Oppland 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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ORIENTERINGSSAKER/DRØFTINGSSAKER - FSK 13.08.2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1426     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/19 Formannskapet 13.08.2019 
 
 
 

 Gjødselkum 
 

 Forespørsel om kjøp av eiendom 
 

 Planlegge avslutning for formannskap og kommunestyre 
 

 Mediaoppslag: 
- Bomplassering Østfjellvegen 
- Konflikt mellom sykkelturister og fotturister i Øyerfjellet 
- Støvplager Lisætervegen 
- Båtnaust Grunna 

 
 
 


