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Møte i  Kommunestyret den 03.12.2020 - Sak: 83/20 
 
Erling Broen (AP) permisjon fra 14.50 til 16.00. Stine Johansen-Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV: 

 Forslag til endring i avsnitt 4 s. 8 (endringer med fet skrift) 
Arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett starter opp i mai/juni med 
dialogmøte/budsjettkonferanse mellom kommunestyret og administrasjonen. 
Tjenestelederne skal i dette møtet gi en kort status for drifta for sine tjenester og 
hvilke utfordringer de står overfor. Representanter for kommunale råd inviteres til å 
delta.  Formannskapet skal videre klargjøre områder og utfordringer som skal ha 
særskilt fokus i økonomiplanarbeidet. Formannskapet skal ta stilling til de 
momentene som de ønsker å ta med videre i økonomiplanen. 
 

 Forslag til endringer vi ber kommunedirektør innarbeide i teksten: 
o Kommunedirektør legger sin innstilling ut på offentlig høring i 14 dager før 

formannskapet skal behandle økonomiplan med årsbudsjett. 
o Formannskapet leverer sin innstilling til balansert økonomiplan og årsbudsjett 

til kommunestyret i desember. Formannskapets innstilling legges ut på 
offentlig høring i 14 dager før den behandles i kommunestyret.  

Avstemming: 
Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar revidert økonomireglement for Øyer kommune i henhold til 
vedlegg. 

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
3. I krisesituasjoner innføres månedelig rapportering til Formannskapet herunder 

ressurs- og økonomikonsekvenser. Dette er også av så generell karakter at det kan 
innarbeides i økonomireglementet, det kan komme flere kriser. 

4. Kommunedirektør legger sin innstilling ut på offentlig høring i 14 dager før 
formannskapet skal behandle økonomiplan med årsbudsjett. 

5. Formannskapet leverer sin innstilling til balansert økonomiplan og årsbudsjett til 
kommunestyret i desember. Formannskapets innstilling legges ut på offentlig høring i 
14 dager før den behandles i kommunestyret.  

Endring i avsnitt 4 s.8 (endringer med fet skrift) 
Arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett starter opp i mai/juni med 
dialogmøte/budsjettkonferanse mellom kommunestyret og administrasjonen. 
Tjenestelederne skal i dette møtet gi en kort status for drifta for sine tjenester og hvilke 
utfordringer de står overfor. Representanter for kommunale råd inviteres til å 
delta.  Formannskapet skal videre klargjøre områder og utfordringer som skal ha særskilt 
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fokus i økonomiplanarbeidet. Formannskapet skal ta stilling til de momentene som de ønsker 
å ta med videre i økonomiplanen. 


