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FV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - MEDFINANSIERING GANG- OG SYKKELVEG  
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Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025, Innlandet fylkeskommune 
KS-sak 93/19 Fortau/gang- og sykkelveg Tretten sentrum – Aurvoll skole 
KS-sak 27/15 Reguleringsplan G/S-vei Tjønnlykkja – Aurvoll skole 
 
Sammendrag: 
Kommunal medfinansiering av bygging av gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 2556 kan ikke 
lånefinansieres. Kommunedirektøren ber om bekreftelse på at driftsmidler til tiltaket skal 
innarbeides i budsjett 2023.  
 
 
Saksutredning: 
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Tretten sentrum til Aurvoll skole ble vedtatt i 
2015. I 2019 ble det framlagt et kostandsoversalg for tiltaket, og kommunestyret vedtok i 
KS-sak 93/19 å få innarbeidet midler til bygging av fortau/gang- og sykkelveg i kommunens 
investeringsplan. Det ble videre vedtatt at administrasjonen skulle ha dialog med fylkes-
kommunen med sikte på å få til en avtale om felles finansiering.  
 
Gang- og sykkelvegen er inntatt i Innlandet fylkeskommunes Handlingsprogram for fylkes-
veger 2022-2025, og ligger inne i 2023. Forutsetningen er at kommunen dekker halvparten 
av totalkostnaden på 25,7 millioner kroner. Tiltaket ble lagt inn i Øyer kommunes invester-
ingsplan 2022-2025 med 13,2 millioner i 2023. 
 
Ved utarbeidelse av Øyer kommunes investeringsplan 2023-2026 er det gjort en nærmere 
vurdering av hvordan tiltaket kan finansieres.  
 
Kommuneloven § 14-15 angir hva kommunen har adgang til å ta opp lån til:  

Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i varige 
driftsmidler som skal eies av kommunen eller fylkeskommunen selv.   

 
Etter denne paragrafen er det en forutsetning at investeringen skal eies av kommunen.  
 
Videre framgår av kommuneloven § 14-16: 

Kommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmid-
ler som eies av en annen kommune, men bare på områder hvor kommunene har et 
lovpålagt ansvar. Fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til invest-



eringer i varige driftsmidler som eies av en annen fylkeskommune, men bare på om-
råder hvor fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar. 

 
I kommentarer til kommuneloven, blant annet fra Norges Kommunerevisorforbund, er det 
presisert at en kommune ikke har adgang til å lånefinansiere en fylkeskommunal invester-
ing, og omvendt.  
 
Problemstillingen er drøftet med kommunens revisor, og det vil ikke være mulig for Øyer 
kommune å ta opp lån til kommunal medfinansiering av en gang- og sykkelveg som skal 
bygges og eies av Innlandet fylkeskommune. 
 
Utbyggingsansvar og framtidig eierforhold er tatt opp med fylkeskommunen, og dette skal 
ligge i Innlandet fylkeskommune.  
 
Øyer kommunes medfinansiering til bygging av gang- og sykkelveg langs Fv. 2556 må ut fra 
dette finansieres ved driftsmidler. Tiltaket kan innarbeides i driftsbudsjett 2023 gjennom 
saldering av årsbudsjettet, eller midlene kan tas fra ubundet driftsfond (disposisjonsfond), 
eller en kombinasjon av disse.   
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren legger fram saken for å orientere kommunestyret om forholdet. 
Midler til gang- og sykkelveg er tatt ut av administrasjonens forslag til investeringsplan 
2023-2026, da det ikke er adgang til lånefinansiering, og kommunen ikke har midler på 
ubundet investeringsfond.  
 
Kommunedirektøren legger til grunn at tidligere politiske vedtak om å stille kommunal 
medfinansiering til bygging av gang- og sykkelvegen opprettholdes. Samtidig er det ønskelig 
med et politisk vedtak for å bekrefte at midlene skal innarbeides i driftsbudsjett for 2023, 
med tanke på videre dialog med fylkeskommunen.  
 
Ved slik vedtak i denne sak vil det jobbes videre med en finansieringsavtale med Innlandet 
fylkeskommune, som vil bli lagt fram i egen sak for kommunestyret. Herunder vil det bli tatt 
stilling til om kostnadsoverslaget fra 2019 må oppjusteres.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om at midler til kommunal medfinansier-
ing av gang- og sykkelveg langs Fv. 2556 innarbeides i kommunens driftsbudsjett for 
2023. 

2. Kommunedirektøren bes om å jobbe fram et avtaleutkast mot Innlandet fylkes-
kommune som legges fram for kommunestyret for endelig behandling.  
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