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ØYER KOMMUNES ARBEIDSGIVERSTRATEGI: OPPDATERING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2607     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/21 Partssammensatt utvalg 12.10.2021 
 
6/21 Partssammensatt utvalg 16.11.2021 
 
 
Vedlegg: 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi, KD 02.08.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 11/18, møte 25.01.2018 – Arbeidsgiverstrategi 2018 
 
Sammendrag: 
En oppdatert versjon av Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi legges fram for vedtak i 
kommunestyret.  
 
Saksutredning: 
Någjeldende arbeidsgiverstrategi ble utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe 
bestående av tre hovedtillitsvalgte, to enhetsledere, en sektorleder, HR-leder og rådmann. 
Strategien tar for seg relevante aspekter ved forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 
Dokumentet er delt inn i kapitler som tar for seg aspektene på overordnet nivå. Til strategien 
ligger det flere handlingsprogram som går mer detaljert til verks: Lønnspolitisk plan, etiske 
retningslinjer, rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, informasjonsstrategi m.fl.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 11/18 at arbeidsgiverstrategien skulle evalueres i 2020. 
Kommunedirektøren har av kapasitetsmessige årsaker, ikke gjennomført denne 
evalueringen. 
 
Vurdering: 
Arbeidsgiverstrategien er viktig for god samhandling mellom administrasjonen og 
arbeidstakerorganisasjonene. Den peker ut retningen for utviklingen av Øyer kommune som 
arbeidsplass. For at Øyer kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsplass må det legges 
til rette for de krav arbeidstakerne har, samtidig som kommunens oppgave som 
samfunnsutvikler, myndighetsutøver, tjenesteyter og demokratisk arena ivaretas innenfor 
de til enhver tid gjeldende rammer.  
 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi er et verktøy for helhetlig, framtidsrettet og forutsigbar 
samfunnsutvikling. Øyer kommune skal være en framoverlent arbeidsgiver og lederne skal 
arbeide med utvikling av tjenester i samarbeid med de ansatte. Kommunen skal tiltrekke seg 
og beholde kompetente medarbeidere gjennom tilrettelagte arbeidsforhold og 
ansvarsbevisst ledelse. 
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Selv om arbeidsgiverstrategien ikke er spesifikt evaluert, blir viktige elementer i strategien 
fulgt opp gjennom særskilte undersøkelser og rapportering. Blant annet er kommunen nå i 
gang igjen med gjennomføring av medarbeider- og brukerundersøkelser. Resultatet av disse 
rapporteres til kommunestyret og årsrapport om helse- og vernearbeidet legges fram for 
Arbeidsmiljøutvalget. 
 
Endringer som er gjort i dokumentet er gjennomgående «form» på målformuleringer, 
referansedokumentene har fått korrekte betegnelser og dokument som vi pr i dag ikke har, 
er fjernet fra dokumentet. Sistnevnte gjelder strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan. 
Det er ikke gjort andre innholdsmessige endringer. Dagens versjon av Øyer kommunes 
arbeidsgiverstrategi ble vedtatt av det forrige kommunestyret, dette er årsaken til at 
oppdatert versjon legges fram for kommunestyret. 
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta den oppdaterte arbeidsgiverstrategien.  
   
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi, merket KD 02.08.2021. 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Partssammensatt utvalg den 12.10.2021 sak 4/21 
 
Behandling: 
Ordføreren stilte spørsmål til kommunedirektøren om hva oppdateringen innebærer – hva 
er endret fra forrige arbeidsgiverstrategi? Kommunedirektøren kommer tilbake med svar i 
neste møte i partssammensatt utvalg. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at saken utsettes til neste møte i partssammensatt utvalg. 
 
Ordførerens forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i partssammensatt utvalg. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi, merket KD 02.08.2021. 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
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ØKONOMIPLAN 2022-2025 - ÅRSBUDSJETT 2022 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 21/2637     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
7/21 Partssammensatt utvalg 16.11.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022, av 2. november 2021 
2. Fritakslister for eiendomsskatt i Øyer kommune 2022 
3. Gebyrregulativ Øyer kommune 2022 
4. Budsjettforslag for Kontrollutvalget, av 4. oktober 2021 
5. Kommunedirektørens budsjettnotat, av 2. november 2021 
6. Økonomiplan for Øyer og Tretten kirkelige råd 2022-2025 
7. Befolknings- og KOSTRA-analyse 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 82-2021 Investeringsplan Øyer kommune 2022-2025 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan for årene 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 
etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager.  
 
Saksutredning: 
Kommuneloven innehar bestemmelser om økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets 
bindende virkning i §§ 14-3 – 14-5.  
 

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kom-
munale og regionale planer følges opp.  
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets […] prioriteringer og be-
vilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger 
på. De skal også vise utviklingen i kommunens […] økonomi og utviklingen i gjeld og 
andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye 
lån som skal tas opp i budsjettåret.  
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, full-
stendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en invester-
ingsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og 
stilles opp på samme måte som økonomiplanen. 
 
Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- 
og bygningslovens § 11-1 fjerde ledd.  
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Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling.  
 
Kommunedirektøren legger fram en balansert økonomiplan for kommende fireårsperiode, 
basert på realiteten i Øyer kommunes økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2022 legges det 
opp til et netto driftsresultat på 1,14 %, og for årene 2023-2025 et netto driftsresultat i inter-
vallet 1,75 % - 2,82 %, med et gjennomsnitt på 2,01 %. 
 
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens bud-
sjettforslag og tilleggsproposisjoner foreligger, med et økt anslag. Det vil bli lagt fram egen 
sak for kommunestyret hvis Stortingets behandling av statsbudsjettet innebærer vesentlige 
endringer for Øyer kommune i 2022. Skatteanslag for Øyer kommune i økonomiplanperiod-
en er gjort med bakgrunn i makrotall fra statsbudsjettet, og at den kommunale skattøren 
utgjør 12,15 %. Også her er det lagt inn økt anslag for Øyer kommune i økonomiplanperiod-
en. Det legges til grunn at kommunen skriver ut eiendomsskatt med fire promille (høyeste 
sats) for boliger og fritidsboliger i økonomiplanperioden. 
 
Økonomiske handlingsregler (finansielle måltall) for kommunen som ble innført i 2018 vid-
ereføres. De fire handlingsreglene omhandler netto driftsresultat, disposisjonsfond i forhold 
til driftsinntekter, korrigert lånegjeld i forhold til driftsinntekter og nye låneopptak i forhold 
til årlige avdrag. Kommunedirektørens økonomiplan- og budsjettforslag ligger innenfor 
vedtatte økonomiske handlingsregler.  
 
Driftsbudsjettet for 2022 vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til kommunens administra-
tive organisering. 
 
Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2022-2025, og godkjenning av låneopptak for 
investeringer i 2022. 
 
Forslag til Gebyrregulativ for Øyer kommune 2022 er utarbeidet, vedlegg 3.  
 
Kontrollutvalget behandlet budsjett for 2022 i møte 4.10.2021, jf. forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon § 2: 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
[…]. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret […].  

 
Saksframlegg og protokoll fra behandlingen er vedlagt, vedlegg 4.  
 
Øyer og Tretten kirkelige råd har vedtatt økonomiplan for 2022-2025 og har sendt denne 
som innspill til Øyer kommunes økonomiplan- og budsjett. Vedlegg 5 
 
Det er utarbeidet en befolknings- og KOSTRA-analyse for Øyer kommune, vedlegg 6. 
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Vurdering: 
Økonomiplan for 2022-2025 bygger på gjeldende økonomiplan og årsbudsjett. Inneværende 
år er driftsnivået i kommunen for høyt i forhold til inntektssida, og økonomiske rammer i 
kommende økonomiplanperiode gir ikke rom for videreføring av dagens driftsnivå. Aktivitet-
en og tjenestenivået må tilpasses de økonomiske rammene.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at det nødvendig å jobbe videre med et omstillings-
prosjekt i hele kommunen i 2022. Omstillingsarbeidet vil involvere ansatte, tillitsvalgte og 
folkevalgte kommende år.  
 
Etter kommunestyrets vedtak om fullføring av Trodal i økonomiplanperioden er det foretatt 
en justering av investeringsplan 2022-25 for å overholde kommunens økonomiske handl-
ingsregel nummer 4 om nye årlige låneopptak.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2022-2025. 
2. Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av bud-

sjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 5-
6).  

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 8,4 millioner 

kroner i 2022. 
b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostom-

rådene på inntil 49,7 millioner kroner i 2022. 
c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 10,0 millioner 

kroner i 2022. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp budsjetterte lån og godkjenne 

endelige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning 
av rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne 
lånedokumenter.  

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å slå sammen løpende lån innenfor de avdragsbetingelser som var 
vedtatt ved første gangs låneopptak. Kommunedirektøren har fullmakt til å 
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksister-
ende lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter.  

f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2022 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18.  

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2022 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2022 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven §8 A-3 (2) og K-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 fritidseiendom-
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mer settes til 4 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 
4 skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og 
bruk redusert med fire syvendedeler i 2022. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2022, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet 
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 § 7 b. For eiendomm-
er som faller inn under § 7 c 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 

a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2022 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2022. 

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 
Inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren full-
makt til å foreta tilsvarende justering 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 kroner gjennom budsjettåret 2022. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 4,4 millioner kroner til juster-

ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 
2022. 

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 
uerholdelige.  

11. Godtgjørelse  
Godtgjørelse til ordførere settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2022 avsetter årets premieavvik pensjon, 

fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 
 

 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 


