
 

Adresse: Telefon:  E-post:  
Postboks 4 
2637 Øyer 

61268100                             postmottak@oyer.
kommune.no 

 

    
 

Møte i  Kommunestyret den 08.12.2022 - Sak: 128/22 
 
Oppdateringen av KST-sak 128/22 med to høringsinnspill som er innkommet etter utsending 
er lagt til saken og sendt til kommunestyrets medlemmer 05.12.2022: 

- Høringsinnspill fra NITO, Akademikerforbundet, Fagforbundet og 
Utdanningsforbundet 

- Høringsinnspill fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
 
 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp): Endringsforslag fra Øyer SV og Øyer SP: 
Økninger     
     
Tiltak 2023 2024 2025 2026 
Mosjordet bhg overtid 35 000 35 000 35 000 35 000 
Vidarheim bhg overtid 100 000 100 000 100 000 100 000 
Pedagogisk stilling fremedspråklige 
barn  260 000 570 000 570 000 570 000 
Aurvoll sfo 5 000 5 000 5 000 5 000 
Solvang sfo  20 000 20 000 20 000 20 000 
Solvang pedagogstilling, naturlig 
avgang  350 000 800 000 800 000 800 000 
Solvang b-u arbeider, 89%  225 000 450 000 450 000 450 000 
Kulturskolen driftsnedtak 58 000 58 000 58 000 58 000 
Ungdomsarbeid 20 000 20 000 20 000 20 000 
Kulturmidler 116 000 116 000 116 000 116 000 
Kjøkken helsehuset 550 000 550 000 550 000 550 000 
Sum økninger 1 739 000 2 724 000 2 724 000 2 724 000 

     
     
Inndekning     
     
  2023 2024 2025 2026 
Folkevalgte -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 
Innsparing omstilling og fornying -600 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 
Bruk av integreringsfond -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 
Bruk av disposisjonsfond 0 -74 000 -74 000 -74 000 
Reduserte energikostnader -539 000 -550 000 -550 000 -550 000 
Sum -1 739 000 -2 724 000 -2 724 000 -2 724 000 
 

 
• Kommunestyret vil understreke nødvendigheten av medarbeider- og 

brukerundersøkelser, og ber kommunedirektøren om å sørge for at dette blir 
tilfredsstillende for både ansatte og brukere. 
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• Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak for å se på mulighetene for og 
kostnadene på flere barnehageopptak eller kontinuerlig opptak. Saken legges fram for 
kommunestyret februar 2023. 

• Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om fådelt skole på Aurvoll som 
legges fram for kommunestyret i april 2023. 

• Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak med mål om å etablere et 
landbruksfond, herunder også se på muligheten for å tilpasse retningslinjene i 
eksisterende næringsfond. Saken legges fram for kommunestyret i april 2023. 

 
Inger Synnøve Bratt (Ap): Forslag fra Øyer Ap/Øyer: 
Psykologstillingen skal ikke reduseres. 
Driftnedtaket på ungdomsarbeid bortfaller 
 
Midlene tas fra rammetilskuddet som er økt med 646.000 
 
Dag Norvald Hansen (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Inger Synnøve Bratt (Ap): Forslag fra Øyer Ap/Øyer: 
Tidligere forslag erstattes med: 
Økninger: 
Ungdomsarbeidet    kr  20.000 
Psykologstilling    kr 460.000 
      kr 480.000 
Inndekning: 
Folkevalgte     kr 100.000 
Innsparing  omstilling og fornying  kr 380.000 
      kr 480.000 
 
Roar Øien (H): Forslag fra Øyer H: 
Det legges opp til en økning på gebyrer fra 3% - 246%. 
- Forsvarer kvaliteten i tjenestene prisstigningen? 
- Leveres det effektivt og med en forsvarlig ressursbruk? 
- Hvordan ligger våre gebyrer ift våre naboer? 
 
har vi noe måltall å styre etter? 
 
Ber om at det utarbeides en benchmark på tidsbruk/ kostnad på tjenester. 
 
Hva er gjennomsnittlig tidsbruk de siste 2 årene på f. Eks: 
- Plansaker 
- Byggesaker 
- Søknader næringsfond 
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- Bevillingssaker 
- Responstid forøvrig 
 
Det bes at dette utredes og legges fram for kommunestyret innen mars 2023. 
 
Svein Løken (Sp): Tilleggsforslag fra Øyer Sp – uttalelse om strømpris: 
Ta tilbake kontrollen på strømprisen 
Prisen i Norge på elektrisk kraft har de siste årene blitt løsrevet fra de faktiske kostnadene på 
å produsere kraft. Dette bl.a  fordi Norge har tilsluttet seg det europeiske energisamarbeidet. 
Øyer Kommunestyre ber Stortinget ta tilbake kontrollen med strømprisen i Norge.  
 
 
Avstemming endringsforslag: 
Øyer Sp/Øyer SV og Øyer Ap/Øyer H: 
Tiltak/Økning ungdomsarbeid med 20.000 ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Ap/Øyer H: 
Økning Psykologstilling med 460.000 falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 
2 SV). 
 
Øyer Sp/Øyer SV: 
Øvrige tiltak i tabell ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV: 
Kulepunkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 4 ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer H: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp: 
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling punkt 1- 13 med vedtatte endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2023-2026. 
 

2.  Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av buds-
jettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 5-
6).  

 
3. Låneopptak 
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a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 26,6 million-
er kroner i 2023. 

b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostområd-
ene på inntil 23,2 millioner kroner i 2023. 

c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 20,0 millioner 
kroner i 2023. 

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. Kommunedirektøren har fullmakt til å  
       godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle        

                           eksisterende 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 
2023 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. 
eiendomsskatteloven §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 fritidseiendommer 
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 2023. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2023, 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 stiftel-
ser/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 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 2023 i 

samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2023. 
 

6. Kommunale satser sosialhjelp 
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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 2023. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 9,8 millioner kroner til 

justering av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og 
prisvekst i 2023. 

c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom 
tjenesteenheter for å samle kommunens merkantile tjenester under Sentral-
administrasjon – HR og org.utvikling. Det rapporteres på budsjettjusteringen i 
tertialrapportering.  
 

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). 

 
13. Kommunestyret vedtar tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for 2023 på kr 

3 830 678 (beløpet er inkludert lønns- og prisvekst for 2023). 

Endringer: 
 
Økninger     
     
Tiltak 2023 2024 2025 2026 
Mosjordet bhg overtid 35 000 35 000 35 000 35 000 
Vidarheim bhg overtid 100 000 100 000 100 000 100 000 
Pedagogisk stilling fremedspråklige 
barn  260 000 570 000 570 000 570 000 
Aurvoll sfo 5 000 5 000 5 000 5 000 
Solvang sfo  20 000 20 000 20 000 20 000 
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Solvang pedagogstilling, naturlig 
avgang  350 000 800 000 800 000 800 000 
Solvang b-u arbeider, 89%  225 000 450 000 450 000 450 000 
Kulturskolen driftsnedtak 58 000 58 000 58 000 58 000 
Ungdomsarbeid 20 000 20 000 20 000 20 000 
Kulturmidler 116 000 116 000 116 000 116 000 
Kjøkken helsehuset 550 000 550 000 550 000 550 000 
Sum økninger 1 739 000 2 724 000 2 724 000 2 724 000 

     
     
Inndekning     
     
  2023 2024 2025 2026 
Folkevalgte -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 
Innsparing omstilling og fornying -600 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 
Bruk av integreringsfond -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 
Bruk av disposisjonsfond 0 -74 000 -74 000 -74 000 
Reduserte energikostnader -539 000 -550 000 -550 000 -550 000 
Sum -1 739 000 -2 724 000 -2 724 000 -2 724 000 
 

 
• Kommunestyret vil understreke nødvendigheten av medarbeider- og 

brukerundersøkelser, og ber kommunedirektøren om å sørge for at dette blir 
tilfredsstillende for både ansatte og brukere. 

• Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak for å se på mulighetene for og 
kostnadene på flere barnehageopptak eller kontinuerlig opptak. Saken legges fram for 
kommunestyret februar 2023. 

• Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om fådelt skole på Aurvoll som 
legges fram for kommunestyret i april 2023. 

• Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak med mål om å etablere et 
landbruksfond, herunder også se på muligheten for å tilpasse retningslinjene i 
eksisterende næringsfond. Saken legges fram for kommunestyret i april 2023. 

 
Det legges opp til en økning på gebyrer fra 3% - 246%. 
- Forsvarer kvaliteten i tjenestene prisstigningen? 
- Leveres det effektivt og med en forsvarlig ressursbruk? 
- Hvordan ligger våre gebyrer ift våre naboer? 
 
har vi noe måltall å styre etter? 
 
Ber om at det utarbeides en benchmark på tidsbruk/ kostnad på tjenester. 
 
Hva er gjennomsnittlig tidsbruk de siste 2 årene på f. Eks: 
- Plansaker 
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- Byggesaker 
- Søknader næringsfond 
- Bevillingssaker 
- Responstid forøvrig 
 
Det bes at dette utredes og legges fram for kommunestyret innen mars 2023. 
 
 
 
Ta tilbake kontrollen på strømprisen 
Prisen i Norge på elektrisk kraft har de siste årene blitt løsrevet fra de faktiske kostnadene på 
å produsere kraft. Dette bl.a  fordi Norge har tilsluttet seg det europeiske energisamarbeidet. 
Øyer Kommunestyre ber Stortinget ta tilbake kontrollen med strømprisen i Norge.  
 
 


