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Møte i  Kommunestyret den 23.11.2017 - Sak: 87/17 

 

Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: 
Heltidskultur: 
«Kommunestyret ber rådmannen igangsette et systematisk arbeid med å redusere uønsket 
deltid gjennom ulike tiltak og virkemidler beskrevet i et handlingsprogram for heltid som skal 
utarbeides. Partssammensatt utvalg er styringsgruppe for dette arbeidet». 
 
Ole Hageløkken (AP) fremmet følgende forslag: 
«Politiske retningslinjer drift og investeringer i 2018: 
Punkt 3: setningen « Månedsrapporteringen mellom sektorene og rådmannen fortsetter» tas 
bort. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: 
«Barnetrygd tas ikke med i inntektsgrunnlaget. Finansieres slik: Reduksjon av avsetninger 
med 400.000,-.» 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag til budsjettjusteringer fra Øyer SP: 

 1.000.000 kr til videre drift av Tretten legekontor tas innenfor rammen i sektoren. 

 400.000 kr til økt legeressurs ved Tretten legekontor tas ut. 
 
Ordføreren ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
«Investeringer 
Fast kommunestyresal 
Bakgrunn for forslaget om fast kommunestyresal er at dagens kommunestyresal byr på en 
rekke utfordringer når det gjelder lyd og bilde (web overføringer) fra kommunestyremøter. 
Så lenge utstyr må kobles opp og ned for hvert møte ser det ut til at vi ikke klarer å løse 
dette på en tilfredsstillende måte. 
 
I tillegg til å være kommunestyresal må rommet kunne brukes som beredskapsrom, 
vigselsrom og seremonirom. 
 
I forslaget ligger dette inne som et tiltak i 2019. 
 
Tiltaket gjennomføres så tidlig som mulig i 2018 kr 600.000. 
 
Dette finansieres slik: 
Scanning av byggesaksarkiv – Det er avsatt 1 mill. til dette i 2018. Tiltaket støttes, men 
rammen justeres til kr 600.000 (-kr 400.000). 
 
Kjøp av IKT utstyr-rammen reduseres fra 1,5 mill. til 1,3 mill. kroner i 2018 (- 200.000). 
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Ved utsmykking og møblering av rommet vurderes om det er mulig med gjenbruk av 
tidligere resepsjonsskranke – kunstverk laget av Ståle Blæsterdalen». 
 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
«Rådmannen bes om å utrede mulighetene for finansiering av fond som kan brukes til 
sentrumsutvikling i Øyer kommune. Tenkte finansieringskilder kan være: fra eiendomsskatt, 
avkastning i GE eller andre. 
 
Rådmannen bes samtidig om å foreslå mulige modeller for samarbeid mellom kommunen, 
næringsdrivende, frivillige organisasjoner og andre for utvikling av sentrumsområdene. 
 
Utredning og forslag skal foreligge til drøfting og behandling senest i april 2018.» 
 
 
Nisveta Tiros forslag om heltidskultur ble enstemmig vedtatt. 
Nisveta Tiros forslag om at barnetrygd ikke tas med i inntektsgrunnlaget falt med 14 mot 11 
stemmer. 
Ole Hageløkkens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SP sitt forslag om budsjettjusteringer ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. 
Øyer AP sitt forslag om kommunestyresal falt med 13 mot 12 stemmer. 
Øyer AP sitt forslag om å utrede mulighetene for finansiering av fond til sentrumsutvikling 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Årsbudsjettet 2018 med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

Enklere anskaffelsesregler – offentlige innkjøp: 
Nye regler for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017. 
1.Øyer kommunestyre vedtar endringer i innkjøpssamarbeidet for anskaffelser inntil 
terskelverdien på 1,1.mill. kroner, jmf vedlegg. 
 
2.Rådmannen får fullmakt til hvordan endringene skal gjennomføres administrativt. 
 
3.Øyer kommune går i forhandlinger med Lillehammer kommune om endring av 
tjenesteavtalen på innkjøp. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med 
Lillehammer kommune. Under dette ligger hva og hvordan inngåtte avtaler med Lillehammer 
og INNOFF samarbeidet endres i tråd med dette vedtaket. 
 
4.Øyer kommune vil bidra til å bekjempe sosial dumping og innfører tilleggskrav der 
antikontraktørklausuler inntas som spesielle kontraktbestemmelser i tråd med vedlegget. 
(Skiensmodellen) 
 
5. Punkt 1-4 kvalitetssikres av administrasjonen før behandling i kommunestyret. 
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Avsetter 400.000 mindre fra drift til investeringer.  
Styrking barnehage.  
Klappstoler på Solvang strykes. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å effektivisere ressursbruk på aktive og passive vikartjenester i 
sektor helse- og omsorg. 
 
 
Opprettholder ramme på 9 mill.kroner til bygging av ny brannstasjon (budsjettvedtak for 
2017). 
 
 
Politiske retningslinjer drift og investeringer i 2018: 
Vedtatte budsjettrammer skal overholdes både på drift og investeringer 
1.Eventuelle endringer i driften som ikke kan tas som budsjettjustering innenfor rammen til 
sektorene eller innenfor samlet budsjettramme for kommunen, skal bringes frem til politisk 
beslutning så snart som mulig etter at saken blir kjent for administrasjonen. Saken legges 
frem som forberedt sak om budsjettjustering av vedtatt budsjett. 
 
2.Investeringene skal følge vedtatte budsjettrammer – ved anbud eller andre signaler om at 
investeringsrammen ikke kan overholdes – skal dette legges frem for politisk beslutning før 
investeringen foretas/settes i gang. 
 
3.Inntil vi er på rett kjøl og budsjettrammer overholdes – fortsetter kvartalsrapporteringen. 
 
4.Vi forutsetter at Økonomireglementet blir revidert i 2017 og at et nytt styringssystem 
kommer til behandling første kvartal 2018. 
 
5.Kommunestyret ber rådmannen utrede og vurdere kostnadene ved anskaffelse og drift av 
kommunens IKT utstyr og komme tilbake til kommunestyret med en anbefaling, innen 
1.5.2018. 
 
6.Kommunestyret ber rådmannen utrede og vurdere kommunens kostnader og nytte ved 
deltakelse i alle interkommunale ordninger og komme tilbake til kommunestyret med en 
anbefaling innen 30.6.2018. 
 
 7.Eventuell gevinst avsettes til fond. 
 
 
Gevinstrealisering 
IKT, selvbetjeningsløsninger og digitale tjenester er et av virkemidlene som det brukes mye 
penger på i budsjettet innen de fleste sektorer. 
 
Det forventes at dette gir en gevinst. 
 
1.Vi forventer en gevinstrealisering på 1 % av netto driftsinntekter i 2018. 
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2.Disse midlene anvendes slik: 

 1mill. brukes til å opprettholde driften på Tretten legekontor 

 Måltid i skolen på alle skolene Aurvoll, Solvang og Øyer ungdomsskole. Det utredes 
nærmere hva som er mulig å få til innenfor en sum på 2 mill. kroner på årsbasis. Vi 
legger til grunn at maten kan tilberedes på kjøkkenet ved Øyer helsehus og at det er 
mulig å etablere et samarbeid mellom flere parter når det gjelder servering av maten 
på den enkelte skole, f.eks de som trenger arbeidstrening, flyktninger som skal lære 
norsk, frivillige lag og foreninger m.v. Alle muligheter vurderes. 
Rådmannen bes om at utredningen legges frem for kommunestyret innen 31.1.2018. 

 
Heltidskultur: 
Kommunestyret ber rådmannen igangsette et systematisk arbeid med å redusere uønsket 
deltid gjennom ulike tiltak og virkemidler beskrevet i et handlingsprogram for heltid som skal 
utarbeides. Partssammensatt utvalg er styringsgruppe for dette arbeidet. 
 
 
Budsjettjusteringer: 

 1.000.000 kr til videre drift av Tretten legekontor tas innenfor rammen i sektoren. 

 400.000 kr til økt legeressurs ved Tretten legekontor tas ut. 
 
Fond til sentrumsutvikling: 
Rådmannen bes om å utrede mulighetene for finansiering av fond som kan brukes til 
sentrumsutvikling i Øyer kommune. Tenkte finansieringskilder kan være: fra eiendomsskatt, 
avkastning i GE eller andre. 
 
Rådmannen bes samtidig om å foreslå mulige modeller for samarbeid mellom kommunen, 
næringsdrivende, frivillige organisasjoner og andre for utvikling av sentrumsområdene. 
 
Utredning og forslag skal foreligge til drøfting og behandling senest i april 2018. 
 
 
 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2018-2021. 
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2018, jfr. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
3. Låneopptak  

a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil kr 9,2 mill i 
2018. 

b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån VA (selvkost) på inntil 
kr 11,7 mill i 2018.  

c. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner 
kroner i 2018. 

d. Rådmannen 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. 

4. Eiendomsskatt 
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a. For skatteåret 2018 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 
hele kommunen, jf. Eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2018 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. 
Eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) og KS-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 fritidseiendomm-
er settes til 3,5 promille.   

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2018, jf. Eiendomsskatteloven § 11 annet 
ledd.  

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskatteloven § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7 a. Eiendommer tilhørende 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. 
For eiendommer som faller inn under § 7 c er fritaksperiode 10 år, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket.  

e. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 

5. Kommunale gebyrer 
Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2018 i samsvar 
med oppstilling i eget vedlegg. 

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

7. 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. 

8. 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. 

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

10. Omfordeling mellom sektorer  
a. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere mellom sektorer med inntil kr 1 

million gjennom budsjettåret 2018. 
b. Rådmannen gis fullmakt til å disponere 7,5 millioner kr til justering av 

sektorenes budsjett til dekning av lønns- og prisvekst i 2018. 
c. Rådmannen gis fullmakt til omfordeling av budsjettmidler mellom sektorer for 

å samle eiendomsforvaltning inkl. energiutgifter i sektor plan og utvikling. Det 
rapporteres på budsjettjusteringen i 1. kvartalsrapport.  

11. Godtgjørelse 
Godtgjørelse til ordføreren settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 

12. Sats for inntektsskatt 
For inntektsåret 2018 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett uendret 11,8 %). 
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