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ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2022 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/2968     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/22 Formannskapet 18.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Økonomirapport 2. tertial 2022 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 63/22 Økonomirapportering 1. tertial 2022 
KS-sak 126/21 Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022 
 
Sammendrag: 
Tertialrapporten inneholder økonomiske årsprognoser for kommune per utgangen av 
august. Samlet årsprognose for Øyer kommune i 2022 er negativ med 12 millioner kroner 
som følge av økonomisk ubalanse i tjenesteenhetene. Merforbruket gjelder hovedsakelig 
skole, helse- og omsorgstjenestene, kommunes energiutgifter og selvkostområde byggesak. 
Kommunen får reduserte rente- og avdragsutgifter og pensjonskostnader inneværende år, 
og økte inntekter fra integreringstilskudd og vertskommunetilskudd akuttmottak. Det 
knyttes fortsatt usikkerhet til koronakompensasjon i 2022.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretn-
ing, og ber om godkjenning av budsjettjusteringer som omtalt i rapporten. 
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter utgangen av august. Det 
rapporteres på økonomisk drift, investeringer og finansforvaltning. Rapporten inneholder 
statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 31. august 2022, og 
prognoser for året. 
 
Etter andre tertial framlegges en årsprognose som viser et samlet merforbruk på 12 million-
er kroner. Det er en alvorlig ubalanse i driften av tjenester i forhold til vedtatt årsbudsjett. 
Dette gjelder først og fremst skolene, helse- og omsorgstjenestene, samt energi. I tillegg var-
sles et merforbruk på selvkostområde byggesak som ikke vil bli dekket av fond. 
 
Årsprognosene i andre tertialrapport inneholder, til forskjell fra første tertial, merutgifter 
både til den ekstraordinære flyktningsituasjonen og pandemi, samt prognoser ut året for 
disse forholdene. Utgifter til bosetting og akuttmottak dekkes gjennom økte inntekter fra 
integreringstilskudd og vertskommunetilskudd, og kommunedirektøren tilrår at deler av 
årets integreringstilskudd avsettes til ubundet driftsfond for bruk i 2023. Hittil i år er det 
kjent at kommunen får økt rammetilskudd på 0,9 millioner kroner knytta til pandemien, til 
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vaksinasjonsutgifter og beredskap testing. Ytterligere koronakompensasjon til kommunene 
er ikke kjent, men regjeringen vil legge fram sitt forslag i november. 
 
I revidert nasjonalbudsjett ble det kjent at kommunene får økte skatteinntekter i 2022 på 2,5 
milliard, der det foretas en omfordeling mellom kommuner med trekk i rammetilskuddet. 
Samlet årsprognose for skatt og rammetilskudd er tilnærmet balanse for Øyer, med et 
positivt avvik på 0,5 millioner kroner. I tillegg kommer vertskommunetilskudd for akuttmot-
tak, der det anslås at kommunen vil motta 2,5 million kroner. Denne inntekten regnes som 
en del av rammetilskuddet i kommuneregnskapet. Økt integreringstilskudd som følge av bo-
setting fra Ukraina gir inntekter på 10,5 million utover budsjett ut fra antall bosatte som er 
bekreftet.  
 
Det meldes en liten merinntekt på eiendomsskatt. Det ligger an til positivt avvik på renter på 
2,6 millioner kroner. Dette skyldes at en større andel av kommunens renteutgifter vil bli 
belastet sjølkostområdene inneværende år, samt økte renteinntekter på innskudd. Avdrags-
utgifter vil bli 3,6 millioner lavere enn budsjettert. Det vil også bli lavere pensjonskostnader 
enn forutsatt på grunn av tilbakeførte midler fra KLP. 
 
På grunn av prisnivået på energi ligger Øyer kommune an til å få merinntekter fra salg av 
konsesjonskraft i størrelsesorden 7 millioner kroner inneværende år. Prognosen avhenger 
av prisnivå utover i året, og ses i sammenheng med merutgiftene på kjøp av energi. 
 
I tillegg til varslet merforbruk i tjenesteenhetene er det en underdekning på lønns- og pris-
vekst i årets budsjett, som er forverret av økt anslag på kommunal deflator i revidert nasjo-
nalbudsjett. Underdekningen utgjør anslagsvis 3,6 millioner kroner.  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder. 
 
Aktiviteten i kommunen er for høy i forhold til driftsinntekter, både inneværende år, og ut 
fra forventet inntektsnivå i kommende økonomiplanperiode. Det er nødvendig med nedtak 
av driftsutgifter både på kort og lengre sikt, og nedtaket vil måtte skje ved å redusere antall 
årsverk.  
 
Ubalansen i drift av tjenester er av et alvorlig omfang i 2022. En gikk inn i året med et forut-
setning om å identifisere tiltak for nedtak innen helse- og omsorgstjenestene på 6 millioner 
kroner. Dette er ikke gjennomført. Det er i stedet påløpt ytterligere merforbruk, samtidig 
som forutsatt reduksjon av nattevakt, med en årlig besparelse på 2 millioner kroner, er ut-
satt.  
 
Innenfor oppvekst er også skolene i alvorlig ubalanse, mens barnehagene er innenfor bud-
sjett. På skolene skyldes deler av merforbruket i 2022 styrket bemanning i forbindelse med 
akuttmottak og bosetting av flyktninger, og dette er utgifter som dekkes inn. Det er imidler-
tid et for høyt driftsnivå utenom flyktningsituasjonen også på skole.  
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Tekniske tjenester har merforbruk knytta til energi, og innenfor selvkostområde byggesak er 
gebyrinngangen inneværende år langt under budsjett.  
 
Kommunedirektøren innførte innkjøps- og ansettelsesstopp i august, for å redusere varslet 
merforbruk i tjenestene. Tiltaket har effekt ved at flere stillinger i organisasjonen nå holdes 
vakante, og at innkjøp som ikke vurderes strengt nødvendig for å opprettholde ordinær drift 
ikke gjennomføres. Sett opp mot den totale økonomiske utfordringen i tjenestene er 
imidlertid ikke dette tiltaket nok til å ta ned merforbruket. 
 
Prognosene for året viser at kommunen styrer mot merforbruk på årsbasis. Et merforbruk 
må dekkes inn ved redusert avsetning til disposisjonsfond, og bruk av disposisjonsfond. 
Framlagt prognose tilsier at det ikke vil bli avsatt midler til ordinært disposisjonsfond i 2022, 
og at det må hentes inn 8 millioner fra fondet. 
 
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i drift mellom skatt og rammetilskudd i 
henhold til oppdaterte årsprognoser.  
 
Det foreslås fullmakt til kommunedirektøren for å fordele vertskommunetilskudd for akutt-
mottak på 2,5 million kroner til Helse- og familietjenesten, Solvang skole og Øyer ungdoms-
skole. Dette endrer ikke samlet framlagt årsprognose, men gir lavere budsjettavvik på tjen-
esteenhetene. 
 
Kommunedirektøren har gjennom budsjettvedtak for 2022 fullmakt til å disponere økt inte-
greringstilskudd. Prognose for økt integreringstilskudd i 2022 er på 10,5 million kroner, mens 
prognosen for økte utgifter i tjenestene knytta til bosetting er på 5,7 millioner kroner. 
Kommunedirektøren anbefaler at det vedtas å avsette 4,8 millioner av årets integreringstil-
skudd til ubundet driftsfond (flyktningefond), for bruk i 2023. Dette forverrer framlagt års-
prognose med 4,8 millioner kroner.  
 
Budsjettvedtak 2022 legger opp til å avsette årets premieavvik pensjon (fratrukket tidligere 
års premieavvik) til ubundet driftsfond (pensjonsfond). Prognoser fra pensjonsselskapene 
tilsier en avsetning på 2,1 millioner kroner. Det er bevilget kr 760 000 til bredbåndsmidler i 
2022, som foreslås avsatt til ubundet driftsfond (bredbåndsfond). Disse to forholdene endrer 
ikke samlet framlagt årsprognose. 
 
Budsjettmidler til spesialpedagogiske tiltak i barnehage er avsatt under Fellesutgifter barne-
hage. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene til Mosjordet og Vidarheim 
barnehage som omtalt i rapporten. Budsjettmidler til lærlinger er avsatt under Fellesutgifter, 
og kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene til tjenesteenheter med utgifter til 
lærlingelønn. Dette endrer ikke framlagt årsprognose.  
 
I budsjett 2022 ble det lagt inn økt nivå på kommunens årlige bidrag til snøproduksjon i 
Hafjell Nasjonalanlegg, for å innfri finansieringsavtalen fra 2015 mellom Hafjell Alpinsenter 
AS, Norges Skiforbund og Øyer kommune. Økningen som ble lagt inn fra 2022 ble ved en feil 
fordelt på 6 år i stedet for 5. For å rette opp dette økes beløpet med kr 43 000 i 2022, finan-
siert ved bruk av disposisjonsfond.   
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Investeringsprosjektene det rapporteres på etter 2. tertial er innenfor gjeldende budsjettrammer, 
med unntak av fem prosjekter innenfor Bolig og eiendom, som har et samlet merforbruk på kr 350 
000. Merforbruket foreslås dekket inn ved å omdisponere mindreforbruk på to andre investerings-
prosjekter innen Bolig og eiendom; ENØK-tiltak kommunale bygg og gulvoppgradering i lagerbygg. 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer som kommunedirektøren 

innarbeider i kommunens økonomisystem:  
a. Økt skatteanslag på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert nasjonalbudsjett 
b. Redusert rammetilskudd på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert 

nasjonalbudsjett 
c. Økt rammetilskudd på 2,5 million kroner som gjelder vertskommunetilskudd 

akuttmottak. Midlene tilføres tjenesteenheter med utgifter til mottaket.  
3. Kommunestyret vedtar ut fra framlagte prognoser å avsette 4,8 millioner av årets 

integreringstilskudd til ubundet driftsfond (flyktningefond).  
4. Kommunestyret vedtar å avsette årets premieavvik pensjon, som fratrukket tidligere 

års premieavvik utgjør 2,1 million kroner, til ubundet driftsfond (pensjonsfond).  
5. Kommunestyret vedtar å avsette bevilgede midler i årsbudsjett 2022 på kr 760 000 til 

ubundet driftsfond (bredbåndsfond). 
6. Kommunestyret vedtar omdisponering mellom følgende investeringsprosjekter:  

a. 001355 Øyer rådhus: mindreforbruk på kr 62 000 
b. 001327 ENØK-tiltak kommunale bygg: mindreforbruk kr 291 000 
c. 001303 Tingberg ventilasjon med kjøling: merforbruk kr 54 000 
d. 001326 Bakketun fasadeoppgradering: merforbruk kr 42 000 
e. 001330 Tretten kontorbygg utskifting vinduer: merforbruk kr 95 000 
f. 001356 Forprosjekt oppgradering svømmehall: merforbruk kr 100 000 
g. 001328 4G-nett heisalarmer: merforbruk kr 62 000 

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler til spesialpedagogiske tiltak i 
barnehage, avsatt under Fellesutgifter barnehage, slik;  

a. Kr 750 000 tilføres Mosjordet barnehage 
b. Kr 2 100 000 tilføres Vidarheim barnehage 

8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til lærlinger på inntil kr 
900 000, avsatt under Fellesutgifter, til de tjenesteenheter som har hatt utgifter til 
lærlingelønn i 2022. 

9. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond på kr 43 000 for å korrigere beløpet 
som kommunen skal utbetale til Hafjell Nasjonalanlegg i 2022.  

 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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FV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - KOSTNADSOVERSLAG GANG- OG SYKKELVEG 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 202 Q21  
Arkivsaksnr.: 22/1644     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/22 Formannskapet 18.10.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Vurdering av tidspunkt for regnskapsføring, Innlandet revisjon IKS 
2. Kostnadsoverslag Fv. 2556 Sør-Trettenvegen – fortau, Innlandet fylkeskommune 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 65/22 Fv. 2556 Sør-Trettenvegen – medfinansiering gang- og sykkeveg 
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: 
 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i juni 2022, sak 65/22, å opprettholde kommunal medfinansiering av 
gang- og sykkelveg langs Fv. 2556 langs Sør-Trettenvegen, etter at det ble avklart at tiltaket 
må finansieres i kommunens driftsregnskap. Kommunestyret ba videre om at alternative 
muligheter for inndekning legges fram som egen sak i forkant av økonomiplan 2023-2026 og 
årsbudsjett 2023.  
 
Det er avklart at kommunal medfinansiering av gang- og sykkelvegen må finne inndekning i 
kommunens driftsregnskap. Det er videre avklart med revisjon at tidspunkt for regnskaps-
føring i sin helhet vil være 2023, uavhengig av finansieringsplan (Vedlegg 1).  
 
Innlandet fylkeskommune har utført et nytt kostnadsoverslag for prosjektet som viser en for-
ventet totalkostnad på 29,6 millioner kroner brutto (Vedlegg 2). Fylkeskommunen forut-
setter i sitt Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 at den kommunale medfinansier-
ingen utgjør 50 %. 
 
Ut fra kostnadsoverslaget vil Øyer kommunes andel utgjøre et netto anleggsbidrag på 11,8 
millioner kroner.  
 
Vurdering: 
Kommunestyret har tidligere vedtatt at kommunen skal bidra med midler til medfinansiering 
av gang- og sykkelveg langs Fv. 2556, og at alternative muligheter for inndekning legges fram 
i egen sak. Det er avklart at tiltaket må finansieres i kommunens driftsregnskap, og at 
kostnaden i sin helhet belastes i gjennomføringsåret.  
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For å innarbeide kommunens andel på 11,8 millioner i driftsbudsjett 2023 kreves det et 
økonomisk handlingsrom som kommunen per i dag ikke har. Det er ikke ledige driftsmidler i 
kommunebudsjettet, og andre driftsutgifter må følgelig reduseres tilsvarende. At tiltaket er 
en engangsutgift og ikke gir varig økt driftsnivå, tilsier at det bør vurderes andre alternativer 
for inndekning. Dette vil i praksis være å redusere avsetning til disposisjonsfond med 11,8 
millioner kroner i 2023, eller å hente beløpet direkte fra kommunens disposisjonsfond.   
 
Kommunedirektøren finner det riktig å understreke at kommunens økonomiske forutsetn-
inger er forverret siden kommunestyrebehandling av saken i juni 2022. Det er flere forhold 
som i enda større grad enn anslått i juni utfordrer saldering av kommunebudsjettet for 2023. 
De mest vesentlige forholdene er økt rentenivå og høye strømpriser. Salderingsutfordringen 
for budsjett 2023 er så stor at det ikke vurderes som realistisk å løse situasjonen utelukken-
de ved aktivitetsnedtak fra 2022 til 2023. Redusert avsetning og bruk av fondsmidler er til 
vurdering allerede før finansiering av gang- og sykkelvegen er lagt inn.  
 
Saldo på kommunens disposisjonsfond per 1. oktober 2022 er 53,9 millioner kroner. Drifts-
prognoser for 2022, som det framgår av økonomirapportering for 2. tertial, tilsier at det ikke 
vil bli avsatt midler til fond inneværende år, og at kommunen styrer mot et merforbruk som 
må dekkes inn fra fond. 
 
Kommunedirektøren legger fram saken uten forslag til innstilling.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til innstilling.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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STØTTEORDNING I FORBINDELSE MED BRUKOLLAPS 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3005     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/22 Formannskapet 18.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram sak i hht til vedtak i KST-sak 104/22 fra 29.9.22, og redegjør 
for situasjonen for innbyggere, næringsliv og kommunens tjenesteapparat i forbindelse med 
brukollaps på Tretten. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret ba om følgende i sitt vedtak: 

- En kartlegging av situasjonen for berørte innbyggere, næringsliv og kommunen. 
- En redegjørelse for hvilke tiltak kommunen har og planlegger å gjennomføre for å 

tilpasse tjenestetilbudet til situasjonen. 
- Et forslag til utforming av en støtteordning for innbyggere som har behov for 

økonomisk bistand. 
- Et forslag til utforming av en støtteordning til lokalt næringsliv som er berørt av 

situasjonen, inkludert kriterier og prioritering for tildeling. 
 
På bakgrunn av tidsaspektet er kartlegging og redegjørelse noe begrenset, men anses å være 
tilstrekkelig for en konkludering i saken. For kartlegging av situasjonen for innbyggere og 
tjenestene har kommunedirektøren vært i kontakt med idretten som representant for 
frivilligheten, Aurvoll skole, Mosjordet barnehage, hjemmetjenesten og NAV.  
 
Idretten: 
Trettenhallen har vanlig drift i forbindelse med gym på Aurvoll, men for enkelte håndballag/ 
grupper er det enklere å gjennomføre treninger i Øyerhallen på grunn av kortere vei for dem 
som bor på vestsiden av brua. Dette medfører foreløpig litt mindre aktivitet i Trettenhallen. 
De som bor på vestsiden har ca. 30 min kjøring hver vei for å komme på aktivitet som er 
bundet til Trettenhallen som f.eks. turn. Dette gjør at oppmøte er redusert for de som bor på 
vestsiden.  
 
ØTI ser på tiltak for å gjøre det enklere å trene rett etter skolen, så de begrenser 
reisebelasting for de som er berørt av brukollapsen. Etablere ØTI Allidrett barnehage som 
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aktivitetstilbud i Trettenhallen, for den avdelingen fra Dulven som er midlertidig etablert på 
Misjonshuset på Tretten. 
 
Skole: 
ELEVER: 
For Aurvoll skole sin del har skysselevene på vestsiden fått lengre skolevei. Alle elever bosatt 
på vestsiden har blitt skysselever. Skyssen fungerer i det store og hele bra etter at logistikken 
gikk seg til i løpet av en uke eller to. Det er fortsatt noen spørsmål og «klager», men mest 
fordi det er jevnlig bytte av sjåfører slik at elever kan bli «glemt» eller usikkerhet knyttet til 
taxi eller buss enkelte dager. Mange elever på SFO har en forskyvning av tida på 
ettermiddagen, men alle er henta før stengetid kl.16.30.   
 
Helsesykepleier har vært og er tett på elever som opplevde ubehag og redsel i forbindelse 
med kollapsen. 
 
Fritida for elevene er nok mere utfordrende da vennskap/bursdager/aktiviteter/besøk fysisk 
er adskilt, og krever mer fra foresatte for å opprettholde.  
 
PERSONALE: 
Flere ansatte har fått lengre reisevei. 
 
FAU: 
Vi har brukt teams til møter. Innlandet fylkeskommune er inne med deltagelse, informasjon 
og samarbeid med skole og FAU for å ivareta elevene – skal ha befaringer under 
byggeprosessene når de starter opp – samt trygge elevene (og foresatte) når ny bru skal tas i 
bruk. 
 
Barnehage: 
I Mosjordet barnehage er det 8 barn / 5 familier som bor på vestsida av Lågen. Disse blir 
berørt i varierende grad, avhengig av bosted og foreldrenes arbeidssted. Noen av familiene 
har henvendt seg til Øyer kommune om ulike problemstillinger.  
 
De kommunale barnehagene har en grense for barnas maksimale oppholdstid på 9 timer pr. 
dag. Det er ingen av barna som har fått lengre dager enn dette som følge av brukollapsen - 
men familiene har fått lengre veg til og fra barnehagen, og noen har en opplevelse av at 
barna får en lang dag når reisetida inkluderes. 
 
Åpningstida til barnehagen er 06.45 – 16.30. Det har vært sporadiske tilfeller av at foreldre 
med sammenfallende arbeidstid får knapp tid om ettermiddagen. I slike tilfeller har 
barnehagen justert arbeidstida til ansatte for å møte foreldrenes behov. 
 
Ved behov for å endre åpningstida i Mosjordet som fast ordning, er det et organisatorisk og 
økonomisk spørsmål. Til nå har behovet vært noe fleksibilitet enkelte ettermiddager. Det har 
vært løst fortløpende som beskrevet i forrige strekpunkt. 
 
Det er ledige barnehageplasser i Dulven barnehage pr i dag. Dersom foreldre vurderer at det 
vil gi en bedre løsning at barn bytter barnehage, er det derfor mulig. I Mosjordet er det ingen 
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ledige plasser og barnehagen kan derfor ikke ta imot nye barn akkurat nå. Dersom Tretten 
blir uten bruforbindelse på ubestemt tid kan det komme til å påvirke det neste 
hovedopptaket til barnehageplasser i 2023. 
 
Hjemmebaserte tjenester: 
Enkelte brukere av hjemmetjenesten blir berørt ved at tjenesten kommer til annet tidspunkt 
enn de er vant til pga. kjøreavstand. Enkelte oppdrag er flyttet på rent tidsmessig pga. 
logistikken i kjøringen.  
 
Pr i dag klarer tjenesten å opprettholde tilbud innenfor planlagt bemanning da det generelt 
på Tretten er noe «rolig» i omfang av hjelp som må gis. Det kan være mindre effektiv tid på 
dagtilbudet på enkelte brukere, da det brukes mer tid på kjøring. 
 
Tiltak som er satt i gang: 
• Enkelte rom på ØHH kan lånes av hjemmeboende slik at de får hjelp av hjemmetjenesten 

der. Dette er brukt i liten grad. Pr nå har 1 pasient vært der i 6 dager i slutten av august. 
• Enkelte dager tar pleier som bor på andre siden av broen bil og arbeidstelefon med hjem 

fra kveldsvakt for så å starte vakten på den siden av broen. Dette bidrar til ca. 30-40 
minutter spart tid de gangene logistikken i dette går. 

• Det er gjort om på arbeidslister så de er mer geografiske orientert. 
• Med tanke på alarm på kveld kan pleier på østsiden av broen få hjelp av pleier ved ØHH 

ved f.eks. fall, dersom det er i nærheten, i stedet for å tilkalle pleier som er i oppdrag på 
vestsiden. 
 

Mulige tiltak: 
• Det må vurderes om enkelte som har stort behov for dagtilbud og som ikke kommer seg 

til dette nok pga. kjøring trenger et mer oppsøkende tilbud fra aktivitør. 
 
NAV: 
Brukollapsen medfører endringer både i folks tidsbruk og økonomi. NAV betaler ikke 
automatisk økonomisk stønad når folk får endringer i sin livssituasjon på bakgrunn av 
brukollaps eller andre hendelser. Hvis innbyggerne opplever at økningen i utgiftene blir stor, 
og at dette medfører at man ikke har råd til nødvendige utgifter til bolig og levekostnader, 
kan de søke om økonomisk sosialhjelp. Vi har stor forståelse for at slik økonomisk belastning 
til drivstoff, sammen med økninger i omtrent alle andre utgifter, kan være krevende. Vi 
forsøker å yte økonomisk bistand for å avhjelpe vanskelige situasjoner.  
 
De som henvender seg til kommunen, kan henvises til www.nav.no/sosialhjelp der de kan få 
ytterligere informasjon. Der er det mye god informasjon, og en lenke til digital søknad om 
økonomisk sosialhjelp. Om det er ønskelig med en samtale med veileder på NAV, kan de 
ringe NAV Kontaktsenter på tlf. 5555 3333 og be om å bli kontaktet av veileder ved NAV 
Øyer. Veileder tar kontakt med vedkommende innen 2 arbeidsdager, men vil stort sett ringe 
i løpet av samme eller neste arbeidsdag.   
 
Næring: 
Næringslivet på Tretten har blitt hardt rammet av brukollapsen i august. Ansatte har fått 
lang og utrygg reisevei på jobb, leverandører har måttet kjøre tungtransport på en veg 

http://www.nav.no/sosialhjelp
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uegnet til formålet. Den største konsekvensen ser allikevel ut til å være tapt omsetning for 
handels- og servicebedriftene i sentrum, siden innbyggerne på vestsiden legger handelen i 
Øyer eller Lillehammer og hyttefolket på Musdalsæter kjører om Gausdal. 
 
Kommunen har vært i kontakt med de fleste næringsaktørene både på vest- og østsiden av 
Lågen, og blant aktørene på østsiden har vi oppsummert følgende: 
• Over 50 arbeidsplasser 
• Rundt 1,5 mill i tapt omsetning pr mnd, en halvering av omsetningen 
• Underskudd i alle bedrifter 
• Dette kommer oppå økte strømkostnader og andre økte kostnader 
• Stor fare for konkurser om dette drøyer lenge 
 
Det er gjort henvendelser mot fylkeskommunale og nasjonale myndigheter for om mulig få 
utløst kompenserende midler vi kan viderefordele til næringslivet, på lik linje med Covid19 
midlene. Dette har foreløpig ikke gitt resultater og det er usikkert om det lykkes. 
 
Vurdering: 
Støtteordning for innbyggere: 
Kommunedirektøren ser ikke at det kan opprettes noen lokal støtteordning som ivaretar 
tilfredsstillende håndtering av informasjonsinnhenting og kvalitetssikring av denne på 
nåværende tidspunkt. NAVs ordning med økonomisk sosialhjelp anses å være tilstrekkelig i 
denne sammenheng, og gjennom den blir behovsvurdering rutinemessig gjennomført. 
 
Støtteordning for næringsfondet: 
For å kompensere noe for de tap virksomhetene påføres på grunn av brukollapsen kan Øyer 
kommune tilføre det kommunale næringsfondet midler, som næringslivet på Tretten kan 
søke på for å dekke ekstrakostnader og kompensere for tapt omsetning og underskudd som 
følge av dette. På grunn av kommunens økonomiske utfordringer i innværende år anbefales 
ikke dette. 
 
Om kommunestyret likevel ønsker å iverksette en slik ordning kan kommunestyret avsette 
midler til dette som må dekkes fra disposisjonsfondet. Videre kan da bedriftene søke på 
ordinær måte via regionalforvaltning.no på eget søknadsskjema etter følgende kriterier: 
• Postadresse Tretten 
• Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet med samme 

periode i 2021 
• Negativt driftsresultat pr 31.10.22 
• Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no  
• Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser månedlige 

perioder skal vedlegges søknaden. 
• Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet.   
 
På grunnlag av kommunedirektørens samlede anbefaling legges saken fram uten forslag til 
innstilling. 
 
 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til innstilling. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 


