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6/22   
ØKONOMIPLAN 2023-2026 - ÅRSBUDSJETT 2023   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2023-2026. 
2.  Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av buds-

jettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 5-
6).  

3. Låneopptak 
a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 26,6 millioner 

kroner i 2023. 
b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostområdene 

på inntil 23,2 millioner kroner i 2023. 
c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 20,0 millioner kroner 

i 2023. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp budsjetterte lån og godkjenne ende-

lige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning av 
rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne låne-
dokumenter. 

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å slå sammen løpende lån. Kommunedirektøren har fullmakt til å  
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksisterende 
lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 

 
f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2022 skal tilsvare minimumsavdrag i 

henhold til kommunelovens § 14-18. 
 

4. Eiendomsskatt 
a. For skatteåret 2022 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele 

kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 2023 be-
nyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendomsskatteloven §8 
A-3 (2) og K-sak 27/16 og 122/16. 

 
b. 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 4 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives 
det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk redusert 
med fire syvendedeler i 2023. 

 
c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2023, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. 
 
d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt fra 

eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha 
fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre stiftel-
ser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. 
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Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. For eiendommer som faller inn 
under § 7 c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever 
fritaket. 

 
e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer. 
 
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter. 
 

5. Kommunale gebyrer 
a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2023 i 

samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2023. 
 

6. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommune-
direktøren fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene. 

 
7. Kommunale satser hjemmehjelp 

Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren full-
makt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale betalingssatsene. 

 
8. Integreringstilskudd 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 
 

9. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter 

med inntil 2 millioner kroner gjennom budsjettåret 2023. 
 

b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 9,8 millioner kroner til justering 
av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2023. 

 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom tjen-

esteenheter for å samle kommunens merkantile tjenester under Sentraladmini-
strasjon – HR og org.utvikling. Det rapporteres på budsjettjusteringen i tertial-
rapportering.  

 
10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 

uerholdelige. 
 

11. Godtgjørelse 
Godtgjørelse til ordførere settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
 

12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2022 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 
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13. Kommunestyret vedtar tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for 2023 på kr 
3 830 678 (beløpet er inkludert lønns- og prisvekst for 2023).  
 

Behandling: 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse uttrykker bekymring for de 
stillingsreduksjoner som er foreslått, og at dette skal gå utover innbyggernes tjenester og de 
ansattes arbeidsbelastning. 
 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker en orientering om 
Livsgledeskolen i første møte i 2023, for å se om dette kan være et tiltak som Øyer kommune 
bør gå inn  
 
 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse sin uttalelse: 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse støtter kommunedirektørens 
innstilling. 
 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse uttrykker bekymring for de 
stillingsreduksjoner som er foreslått, og at dette skal gå utover innbyggernes tjenester og de 
ansattes arbeidsbelastning. 
 
 
7/22   
PLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID FOR OMSORGSSVIKT OG ADFERDSPROBLEMER  JFR 
BARNEVERNLOVEN 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer.  

Behandling: 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse støtter kommunedirektørens 
innstilling. 
 
 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse sin uttalelse: 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse støtter kommunedirektørens 
innstilling. 
 
 
8/22   
TILDELING HELSE- OG OMSORGSTJENESTER  TILDELINGSKRITERIER 2022 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar nye tildelingskriterier for Øyer kommune i hht helse- og 

omsorgstjenesteloven 
2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer for at 

kriteriene til enhver tid samsvarer med gjeldende lover og forskrifter. 
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3. Kommunestyret vedtar at tildelingskriteriene trer i kraft umiddelbart for nye vedtak. For 
allerede løpende vedtak trer nye kriterier i kraft fra den datoen vedtaket blir endret. 

 
Behandling: 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker at bruk av private tilbydere 
av BPA skal omtales i kriteriene, når slik avtale foreligger. Kommunedirektøren kan gis 
fullmakt til slik endring av kriteriene. 
 
 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse sin uttalelse: 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse støtter kommunedirektørens 
innstilling. 
 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker at bruk av private tilbydere 
av BPA skal omtales i kriteriene, når slik avtale foreligger. Kommunedirektøren kan gis 
fullmakt til slik endring av kriteriene. 
 
 
 
 


