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Møte i  Kommunestyret den 27.10.2022 - Sak: 107/22 
 
Økonomisjef Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Formannskapets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt 3, 4 og 5 ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 
stemmer (7 Ap, 2 H). 
Formannskapets innstilling punkt 6,7,8 og 9 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer som kommunedirektøren 

innarbeider i kommunens økonomisystem:  
a. Økt skatteanslag på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert nasjonalbudsjett 
b. Redusert rammetilskudd på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert 

nasjonalbudsjett 
c. Økt rammetilskudd på 2,5 million kroner som gjelder vertskommunetilskudd 

akuttmottak. Midlene tilføres tjenesteenheter med utgifter til mottaket.  
3. Kommunestyret vedtar ut fra framlagte prognoser å avsette 4,8 millioner av årets 

integreringstilskudd til ubundet driftsfond (flyktningefond).  
4. Kommunestyret vedtar å avsette årets premieavvik pensjon, som fratrukket tidligere 

års premieavvik utgjør 2,1 million kroner, til ubundet driftsfond (pensjonsfond).  
5. Kommunestyret vedtar å avsette bevilgede midler i årsbudsjett 2022 på kr 760 000 til 

ubundet driftsfond (bredbåndsfond). 
6. Kommunestyret vedtar omdisponering mellom følgende investeringsprosjekter:  

a. 001355 Øyer rådhus: mindreforbruk på kr 62 000 
b. 001327 ENØK-tiltak kommunale bygg: mindreforbruk kr 291 000 
c. 001303 Tingberg ventilasjon med kjøling: merforbruk kr 54 000 
d. 001326 Bakketun fasadeoppgradering: merforbruk kr 42 000 
e. 001330 Tretten kontorbygg utskifting vinduer: merforbruk kr 95 000 
f. 001356 Forprosjekt oppgradering svømmehall: merforbruk kr 100 000 
g. 001328 4G-nett heisalarmer: merforbruk kr 62 000 

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler til spesialpedagogiske tiltak i 
barnehage, avsatt under Fellesutgifter barnehage, slik;  

a. Kr 750 000 tilføres Mosjordet barnehage 
b. Kr 2 100 000 tilføres Vidarheim barnehage 

8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til lærlinger på inntil kr 
900 000, avsatt under Fellesutgifter, til de tjenesteenheter som har hatt utgifter til 
lærlingelønn i 2022. 

9. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond på kr 43 000 for å korrigere beløpet 
som kommunen skal utbetale til Hafjell Nasjonalanlegg i 2022.  

 
 


