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Møte i  Kommunestyret den 29.11.2018 - Sak: 111/18 
 
Leder for Økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
Ordfører holdt en kort innledning. 
Møtet ble hevet for gruppemøter underveis i behandlingen. 
 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet da han er involvert som Avtalemotpart til 
kommunen i disse sakene: 
-Delfinansiering av tiltak iht. Utbyggingsavtaler.  
-Finansiering av nytt hovedledningsnett innenfor Øyer sør. 
-Bevilgning til KDP Øyer sør. 
-Øyer idrettsplass nytt klubbhus/flerbrukshus (jf sak 108/18) 
Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordfører fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil til å delta i behandlingen av 
disse punktene i årsbudsjettet og økonomiplan, men han erklæres habil til å delta på de andre 
punktene. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
Avstemming og vedtak vil innrettes slik at han fratrer når disse punktene i 
årsbudsjett/økonomiplan skal behandles.  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
Stein Plukkerud tiltrådte.  
 
Marthe Lang-Ree (SP) reiste spørsmål om sin habilitet under behandling av Øyer AP sitt 
forslag om omgjøring av lånet til Stav SA om aksjeeier og styreleder i selskap som har 
økonomisk samarbeid med Stav SA.  
Marthe Lang-Ree fratrådte. 
Ordfører fremmet forslag om at Marthe Lang-Ree erklæres inhabil til å delta i behandlingen 
av dette punktet i årsbudsjettet og økonomiplan, men hun erklæres habil til å delta på de 
andre punktene. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
Avstemming og vedtak vil innrettes slik at hun fratrer når dette punktet i 
årsbudsjett/økonomiplan skal behandles.  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Marthe Lang-Ree tiltrådte.  
 
Mari Botterud (H) og Arne Finn Brekke (AP) reiste spørsmål om sin habilitet ved spørsmål om 
tilskudd til frivillighetssentralen. De er begge medlemmer i styret. Mari Botterud og Arne Finn 
Brekke fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at de begge erklæres som habile. Saken er vurdert etter 
kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Mari Botterud og Arne Finn Brekke tiltrådte. 
 
Roar Øien (H) reiste spørsmål om sin habilitet under behandlingen av Øyer idrettsplass nytt 
klubbhus/flerbrukshus . Erklært habil jf sak 108/18. 
 
Lars Høvren (SP) reiste spørsmål om sin habilitet under behandlingen av budsjettendringer 
punkt 6 (Til orgel Øyer kirke 1 mill.kr – tas ut.) som medlem i menighetsrådet. 
Lars Høvren fratrådte. 
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Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres habil. Saken er vurdert etter kommuneloven 
§ 40 og forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Lars Høvren tiltrådte. 
 
Laila Skåden (SP) ble innvilget permisjon fra kl 14.30 og deltok ikke under avstemmingen. 
Behandlingen ble foretatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende budsjettforslag på vegne av Øyer SP og Øyer SV: 
«Barnetrygd tas ikke med i beregningsgrunnlaget for sosialstønad. De økonomiske 
konsekvensene tas hensyn til ved kvartalsvis rapportering». 
Forslaget falt med 14 stemmer (10 AP, 3 H og 1 SP) mot 9 stemmer (6 SP, 1 SV, 1 H, 1 KrF). 
 
 «Styrking av to-lærermodellen i skolene med kr 1.0 mill. Dette finansieres med redusert 
overføring fra drift til investering». 
Forslaget falt med 13 stemmer (9  AP, 4 H) mot 10 stemmer (7 SP, 1 AP, 1 SV, 1 KrF). 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Rådmannen gis i oppdrag å utrede flytting av ungdomsklubben til mer sentral lokasjon, der 
ungdomsrådet bes om å medvirke». 
Forslaget ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
Mari Botterud (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 og i økonomiplan 2019-2022 er nevnt flere 
forventninger til samarbeide med Frivilligheten. Ordfører tar initiativ til at det utarbeides en 
frivillighetsmelding for Øyer kommune. Ferdigstilles innen august 2019». 
Forslaget ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
Arne Finn Brekke (AP)  fremmet følgende omforente forslag Øyer AP og Øyer Høyre: 
«Kommunestyret vedtar at kr 500.000,- av lånet til Stavsplassen SA (Saldo pr 01.01.2018 
kr 840.987,-)omgjøres til andelskapital». 
Marthe Lang-Ree (SP) fratrådte. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt med 22 medlemmer i kommunestyret. 
Marthe Lang-Ree tiltrådte. 
 
«Fire sykehjemsplasser – utover rådmannens forslag fra høsten 2019 – på grunn av 
sommerturnus gis det virkning fra 1.oktober 2019. Årsbudsjettet 2019 kr 850.000,-. 
Økonomiplan 2020-2022 kr 3.400.000,- pr år.» 
Forslaget ble vedtatt med15 stemmer (10 AP, 4 H, 1 KrF) mot 8 stemmer (7 SP, 1 SV). 
 
«Arkivar ½ stilling.  
Rådmannens forslag reduseres med kr. 300.000,- for årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022». 
Forslaget ble vedtatt med14 stemmer (10 AP, 4 H) mot 9 stemmer (7 SP, 1 SV, 1 KrF). 
 
«Tilskudd orgel Øyer kirke 
Rådmannens forslag om kr. 1.000.000,- i tilskudd til orgel i Øyer kirke strykes i årsbudsjettet 
for 2019».  
Forslaget ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
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«Effektiviseringsgevinst  
Det legges inn i tillegg til Rådmannens forslag kr. 1.000.000,- i årsbudsjettet og hvert av årene 
i økonomiplan 2019-2022».  
Forslaget ble vedtatt med14 stemmer (10 AP, 4 H) mot 9 stemmer (7 SP, 1 SV, 1 KrF). 
 
«Økt eiendomsskatt på grunn av nye objekter 
Det legges inn en økning utover Rådmannens forslag på kr. 1.500.000,- i årsbudsjett 2019 og 
hvert av årene i økonomiplan 2019-2022».  
Forslaget ble vedtatt med 20 stemmer (10 AP, 4 H, 5 SP,1 KrF ) mot 3 stemmer (2 SP, 1 SV). 
 
«Redusere forslag om overføring fra drift til investeringer.  
I Rådmannens forslag ligger det inne en overføring fra drift til investeringer på kr. 2.000.000,- i 
årsbudsjettet for 2019, dette reduseres med kr. 1.000.000» 
Forslaget ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
«Mindre renteutgifter – lån 30 mill. Tretten renseanlegg – 20 år nedbetaling/2,5% 2020, 2,9% 
2021, 2,8% 2022. (Rådmennens forslag samla beregna renter på lån kom.investeringer kr 
8,958 millioner der disse midlene er lagt inn ikke selvkost)». 
Forslaget trukket. 
 
«Økte renteutgifter som følge av redusert overføring fra drift til investeringer på kr. 
1.000.000,- 
Renteutgiftene økes med kr. 25.000,- i årsbudsjett for 2019 og hvert av årene i økonomiplan 
2019-2022». 
Forslaget ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
«Over underdekning som følge av økningen på fire nye sykehjemsplasser fra 1.10.2019. 
I årsbudsjettet 2019 blir det overdekning på kr. 3.925.000,- som tilføres disposisjonsfond.  
I de påfølgende årene(2020-2022) i økonomiplan overføres kr. 625.000,- hvert år fra 
disposisjonsfondet for å dekke opp finansieringen av utvidelsen med 4 sykehjemsplasser. Til 
sammen for perioden 2020-2022 medfører en reduksjon på kr. 1.875.000». 
Forslaget ble vedtatt med 16 stemmer (10 AP, 4 H, 1 KrF, 1 SV) mot 7 stemmer (7 SP). 
 
Omforent forslag Øyer AP og Øyer Høyre ble vedtatt med 15 stemmer (10 AP,4 H,1KrF) mot 8 
stemmer (7 SP, 1 SV). 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2019-2022 med endringer. 
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2019, jfr. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.  
3. Låneopptak  

a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil  
11 230 000 kr i 2019. (er rettet) 
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b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån VA (selvkost) på inntil 
9 250 000 kr i 2019.  

c. c. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner 
kroner i 2019.  

d. 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  
a. For skatteåret 2019 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2019 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven § 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 fritidseiendommer 
settes til 3,5 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med en syvendedel i 2019. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre 
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 § 7b. For eiendommer 
som faller inn under § 7c 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 

Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 i samsvar 
med oversikt i vedlegg 3. 

6. Stillingshjemler  
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillingshjemler 
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 justering 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 statstilskudd til flyktninger.  

10. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
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a. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter med 
inntil 2 millioner kr gjennom budsjettåret.  

b. Rådmannen gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kr til justering av 
tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2019. 

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

12. Sats for inntektsskatt 
For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,55 %). 

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune oppretter pensjonsfond, der premieavvik 
for 2019 avsettes, fratrukket amortisert premieavvik 2019. 

14. Sak for revidert framdrift av planoppgaver i økonomiplanperioden legges fram for 
kommunestyret innen februar 2019. 

15. De politiske føringene som har vært gitt de to siste årene gjentas: Politiske 
retningslinjer drift og investeringer i 2019: Vedtatte budsjettrammer skal overholdes 
både på drift og investeringer.  
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.  
Investeringene skal følge vedtatte budsjettrammer – ved anbud eller andre signaler 
om at investeringsrammen ikke kan overholdes – skal dette legges fram for politisk 
beslutning før investeringen foretas/settes i gang. 

16. Kommunestyret ber at det spørres om en gjennomgang av frivillighetssentralen. Det 
ønskes herunder å se på brukertilfredshet og drift. 

17. Rådmannen gis i oppdrag å utrede flytting av ungdomsklubben til mer sentral 
lokasjon, der ungdomsrådet bes om å medvirke. 

18. I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 og i økonomiplan 2019-2022 er nevnt 
flere forventninger til samarbeide med Frivilligheten. Ordfører tar initiativ til at det 
utarbeides en frivillighetsmelding for Øyer kommune. Ferdigstilles innen august 2019. 

19. Kommunestyret vedtar at kr 500.000,- av lånet til Stavsplassen SA (Saldo pr 
01.01.2018 kr 840.987,-)omgjøres til andelskapital. 
 

 
Budsjettendringer: 

1. Avsetningen i investeringsbudsjettet til Tretten renseanlegg – 30 millioner, slettes 
fordi denne fortsatt er under utredning og investeringsbehovet er for usikkert. 

2. Kreftkoordinator økes med kr 150.000,-. Vedlikeholdskostnader reduseres med   
kr 150.000,- 

3. Forskuttering klubbhus ØTI 2,2 mill kr – tas fra Disp.fond (det forutsettes 
fullfinansiering) 

4. Tilskudd klubbhus ØTI 0,5 mill kr – tas fra det tilskudd som skal tilbakebetales i tillegg 
til utbetaling fra idrettsfond 

5. Økning dirigent/kulturskole økes fra 75.000 til 90.000 – rådmannen finner dekning for 
økningen i budsjettet. 

6. Tilskudd orgel Øyer kirke 
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Rådmannens forslag om kr. 1.000.000,- i tilskudd til orgel i Øyer kirke strykes i 
årsbudsjettet for 2019. 

7. Arkivar ½ stilling.  
Rådmannens forslag reduseres med kr. 300.000,- for årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-
2022. 

8. Effektiviseringsgevinst  
Det legges inn i tillegg til Rådmannens forslag kr. 1.000.000,- i årsbudsjettet og hvert 
av årene i økonomiplan 2019-2022. 

9. Økt eiendomsskatt på grunn av nye objekter 
Det legges inn en økning utover Rådmannens forslag på kr. 1.500.000,- i årsbudsjett 
2019 og hvert av årene i økonomiplan 2019-2022.  

10. Redusere forslag om overføring fra drift til investeringer.  
I Rådmannens forslag ligger det inne en overføring fra drift til investeringer på kr. 
2.000.000,- i årsbudsjettet for 2019, dette reduseres med kr. 1.000.000.-. 

11. Økte renteutgifter som følge av redusert overføring fra drift til investeringer på kr. 
1.000.000,- 
Renteutgiftene økes med kr. 25.000,- i årsbudsjett for 2019 og hvert av årene i 
økonomiplan 2019-2022. 

12. Over underdekning som følge av økningen på fire nye sykehjemsplasser fra 1.10.2019. 
I årsbudsjettet 2019 blir det overdekning på kr. 3.925.000,- som tilføres 
disposisjonsfond.  
I de påfølgende årene(2020-2022) i økonomiplan overføres kr. 625.000,- hvert år fra 
disposisjonsfondet for å dekke opp finansieringen av utvidelsen med 4 
sykehjemsplasser. Til sammen for perioden 2020-2022 medfører en reduksjon på kr. 
1.875.000. 


