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Møte i  Formannskapet den 08.11.2016 - Sak: 83/16 

 

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag til Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer punkt 5 4.avsnitt (fritak for 
eiendomsskatt) ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren åpnet for drøfting/politiske signaler vedr målkartet, driftsbudsjettet, 
investeringsbudsjettet og økonomiplanen. 
 
Før behandling av Gebyrregulativet stilte Stein Plukkerud (SP)spørsmål om sin habilitet. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres som habil i henhold til 
Forvaltningsloven § 6 og Kommuneloven § 40. Enstemmig vedtatt som ordførerens forslag. 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Ved behandling av Gebyrregulativet fremmet Arne Finn Brekke (AP) følgende felles forslag fra 
AP/H: 
« Det settes ned et saksutvalg for å gjennomgå følgende gebyrer: 
Plansaker (s 9) 
Oppmålingsforretninger (S 10-13) 
Saksbehandling (s 14) 
Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov 
Saker etter eierseksjoneringsloven 
Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan-og bygningslov 
Byggesak (s 15-17) 
Infoland (s 18-19) 
 
Saksutvalget må komme med sin innstilling senest i september  2017». 
 
Arne Finn Brekkes forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.  
 
Rådmannens forslag til gebyrregulativet med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved behandling av Investeringsbudsjettet fremmet ordføreren følgende forslag for AP/H: 
-Velferdsteknologi sektor helse og omsorg reduseres til kr 1.000.000,- pr år. Ved alternativ 
avstemming mellom rådmannens forslag og forslaget fra AP/H ble forslaget fra AP/H vedtatt 
med 5 mot 2 stemmer. 
-Tretten Idrettshall, oppgradering kr 200.000,- i 2017. Ved alternativ avstemming mellom 
rådmannens forslag og forslaget fra AP/H ble forslaget fra AP/H vedtatt med 6 mot 1 
stemme. 
-Legesenter Øyer reduseres fra kr 2.500.000,- til kr 1.500.000,-. Forslaget ble trukket. 
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-Ombygging Tretten kontorbygg kr 1.500.000,- fordeles på 3 år – 2017, 2018, og 2019. Ved 
alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og forslaget fra AP/H ble forslaget fra 
AP/H enstemmig vedtatt. 
-Ny brannstasjon Tretten  - Øyer kommune oppretter eget A/S med formål å eie og leie ut 
brannstasjonen. Selskapet avvikles når lånet er nedbetalt. Øyer kommune er eneeier i 
selskapet. Leieinntekter fra brannstasjon går til selskapet inntil lånet med renter og avdrag er 
betalt. Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og forslaget fra AP/H ble 
forslaget fra AP/H enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag til Investeringsbudsjettet med vedtatte endringer ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Investeringer 
Punkt 1 – Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 2 -  Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres som inhabil under punkt 2 i henhold til 
Forvaltningsloven § 6. Enstemmig vedtatt som ordførerens forslag. 
Roar Øien påpekte at formuleringen………Områdeplan Øyer Sør (B2+H5-H6) kan misforstås, og 
rettes til……..Områdeplan Øyer Sør (B2 og H5 og H6). 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
Rådmannens forslag til Investeringer (punkt 1-3) med vedtatte endringer og tillegg ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Driftsbudsjett med skatt og gebyrer 
Punkt 4 – Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 5 – AP/H fremmet følgende forslag: « Promillesatsen eiendomsskatt beholdes uendret i 
2017 – 3,5 promille for boliger og fritidseiendommer.»  
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og AP/H forslag ble AP/H forslag 
enstemmig vedtatt.  
Finansieringen av redusert eiendomsskatt ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
Rådmannens forslag til Driftsbudsjett med skatt og gebyrer (punkt 4-6) med vedtatte 
endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Fullmakter gitt til rådmannen i budsjett   
Rådmannens forslag til Fullmakter gitt til rådmannen i budsjett  ( punkt 7-12) ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Annet 
Punkt 13 – Roar Øien (H) ber om at godtgjørelse til ordføreren oppgis som beløp, ikke bare 
som prosentsats av stortingsrepresentantens lønn. Dette rettes før utsending til 
kommunestyret. 
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Rådmannens forslag til Annet  ( punkt 13-16) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
Utredningsarbeid 
Rådmannens forslag til Utredningsarbeid ( punkt 17-18) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Det ble til slutt stemt over rådmannens forslag punkt 1-18 med vedtatte endringer og tillegg 
som ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak i Formannskapet: 

Formannskapets innstilling: 
Investeringer 

1. Investeringsplan 2017 – 2020 
Kommunestyret godkjenner investeringsplan for 2017 – 2020 

2. Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune forskutterer utbygging av hovedledn-
ingsnett for områdene i Områdeplan Øyer Sør (B2 og  H5 og H6). Det forutsettes at 
alle aktuelle utbyggere inngår avtale, samt stiller garanti, før infrastrukturutbyggingen 
starter.  

3. Finansiering av investeringer 
Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil kr 9 mill, i tillegg til 
investeringslån VA på inntil kr 39 mill. Rådmannens 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. 

 
Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer 

4. Økonomiplan 2017 – 2020 inkl. årsbudsjett 2017 
Kommunestyret vedtar økonomiplan 2017 – 2020 inkl. årsbudsjett 2017. 

5. Eiendomsskatt 
For skatteåret 2017 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele 
kommunen, jf. Eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 2017 
benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2007 jf. Eiendomsskatteloven § 8 
A-3 (2) og KS-sak 27/16.  
 
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.   
 
Det benyttes ikke bunnfradrag for 2017, jf. Eiendomsskatteloven § 11 annet ledd.  
 
Eiendommer som faller inn under eiendomsskatteloven § 7 a, b og c er fritatt fra 
eiendomsskatt. For eiendommer som faller inn under § 7 c er fritaksperiode 10 år, 
eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Kommunestyret godkjenner 
listene over eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7 a.  
 
Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 
 

6. Kommunale gebyrer 
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Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser i samsvar 
med oppstilling i eget vedlegg. 
 

Det settes ned et saksutvalg for å gjennomgå følgende gebyrer: 
Plansaker (s 9) 
Oppmålingsforretninger (S 10-13) 
Saksbehandling (s 14) 
Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov 
Saker etter eierseksjoneringsloven 
Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan-og bygningslov 
Byggesak (s 15-17) 
Infoland (s 18-19) 
 
Saksutvalget må komme med sin innstilling senest i september  2017. 

 
 
Fullmakter gitt til rådmannen i budsjett 

7. Formidlingslån 
Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner kroner i 
2017. 

8. Stillingshjemler 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillingshjemler 
i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 

9. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis rådmannen 
fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 

10. 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. 

11. Flyktningetilskudd 
Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 

12. Omfordeling mellom sektorer  
Rådmannen gis fullmakt til omfordeling av midler mellom sektor helse og omsorg og 
plan og utvikling knyttet til FDV-utgifter Øyer legekontor. Det rapporteres på dette i 
tertialrapportering 2017. 

 
Annet 

13. Godtgjørelse 
Godtgjørelse til ordføreren settes til 90 % av stortingsrepresentantenes lønn –   
kr 816.235,- (90% av kr 906.928,-). 

14. Overføringsordningen mellom regnskapsår 
Kommunestyret viderefører overføringsordningen. Virkningen fastsettes til 100 % 
både for mindreforbruk og merforbruk. Overføring av mindre- og merforbruk for 
regnskapsåret 2017 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap. 

15. Søknad om statlige midler 
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Formannskapet gis fullmakt til å behandle søknader om statlige midler på vegne av 
kommunen 

16. Sats for inntektsskatt 
Kommunestyret vedtar sats for inntektsskatt på 11,8 %. Dette tilsvarer maksimalsats. 

 
Utredningsarbeid  

17. Det gjennomføres en analyse i 2017 med sikte på å effektivisere arealbruken i 
kommunale bygg. 

18. Det gjennomføres et utredningsarbeid i 2017 for å se på behov og alternative løsn-
inger vedrørende bofellesskap/boliger med tilrettelagte tjenester for personer med 
ulike bistandsbehov, med hensikt å ta dette inn i budsjett og investeringsplanen fra 
2018. 
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