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Møte i  Kommunestyret den 27.05.2021 - Sak: 67/21 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag fra opposisjonen: 
Planprogram for vann og avløpsplan er ute på høring og plan for vann og avløp skal legges 
frem og vedtas i 2022.  
I påventede av at denne planen ferdigstilles er vi av den oppfatning at tidligere 
investeringsmidler bevilget til oppgradering Tretten RA ikke lenger er reelle.  
På denne bakgrunn foreslår Øyer AP/Øyer H at investeringsmidler ført på prosjekt 006106 
Oppgradering Tretten RA ikke overføres fra 2020 til 2021.  
Beløp kr. 9.411.000 
Kommunedirektørens forslag til vedtak vil da korrigeres slik: 
PKT. 1 beløp korrigeres til 42 889 
PKT. 2 b bruk av lån korrigeres til 37.874.000  
PKT 3 Kommunestyret godkjenner  låneopptak på inntil 30 millioner  
PKT 4 OK 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende omforente forslag: 
Prosjekt  00616 Oppgradering Tretten Ra foreslås overført med  9.411.000. Kr 100.000 
overføres - resten overføres ikke fra 2020 til 2021.  
Dette på bakgrunn av arbeidet med plan for vann og avløp og investeringsbehovet er uklart.  
Beløpene i kommunedirektørens forslag korrigeres slik:  
PKT. 1 korrigeres til 42.989.000 
PKT. 2 bruk av lån korrigeres til 37.974.000  
PKT. 3 godkjenner låneopptak på 30, 1 million  
PKT. 4 er ok.  
 
Avstemming: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Vedtak i Kommunestyret: 
Prosjekt  00616 Oppgradering Tretten Ra foreslås overført med  9.411.000. Kr 100.000 
overføres - resten overføres ikke fra 2020 til 2021.  
Dette på bakgrunn av arbeidet med plan for vann og avløp og investeringsbehovet er uklart. 
  
1. Investeringsbudsjett 2021 økes med ubrukte midler fra 2020 på kr 42 989 000 i henhold 

til vedlegg 1.  
2. Investeringene finansieres slik:  

Kommunestyret ber om en tilbakemelding på hvorfor prosjektene innenfor eiendom og 
anlegg ikke er utført som planlagt i 2020, for eksempel støyskjerming Skriua. Denne kan 
sendes medlemmene på e-post. 
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a. Momskompensasjon investeringer:   kr   5 054 000 
b. Bruk av lån     kr 37 974 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 30,1 millioner kr.  
4. Videreutlån i 2021 økes med kr 7 448 024,44 finansiert ved bruk av lån til videreutlån.  

 


