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Møte i  Formannskapet den 07.06.2022 - Sak: 45/22 
 
Økonomisjef Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål samla for sakene 45/22 – 47/22. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer Sp/Øyer SV:  
Punkt 7 strykes.  
 
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap) Øyer AP og Øyer H fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3 
Sentrumsforskjønnelse fra Øyer Ap/Øyer H: 
Støtter kommunedirektørens innstilling pluss følgende tillegg: 
I tillegg til ubrukte midler bevilges kr. 300.000 fra disposisjonsfondet til bruk i 2022 til 
sentrumsforskjønnelse.  
 
Avstemming: 
Punkt 3: Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Ap/Øyer H sitt tilleggsforslag til punkt 3 ble vedtatt med 4 stemmer (2 Ap, 1 H, 1 Sp – 
Randi Øverhaug Sagheim) mot 3 stemmer ( 2 Sp – Steinar Grimsrud, Stein Plukkerud, 1 SV). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag om at punkt 7 strykes ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling punkt 1-6 med vedtatt tilleggsforslag i punkt 3 ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Utgifter til miljøsertifisering på kr 220 000 dekkes av disposisjonsfond. Opprinnelig 

vedtatt i KS-sak 129/21. 
3. Ubrukte midler til sentrumsforskjønnelse, opprinnelig bevilget i KS-sak 73/21, benyt-

tes i 2022 og dekkes av ubundet driftsfond sentrumsutvikling. Gjenværende midler er 
kr 79 146. I tillegg til ubrukte midler bevilges kr. 300.000 fra disposisjonsfondet til 
bruk i 2022 til sentrumsforskjønnelse.  

4. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 500 Kultur og fellestjen-
ester til 100 Sentraladministrasjon på kr 820 000 for ny kommunalsjefstilling. Økt 
lederlønn og økt stillingsressurs i tjenesteenhet Kultur på kr 225 000 dekkes av vakant 
stilling i 2022 og innarbeides i budsjett 2023. 

5. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 420 Helse og familie til 
enhet 550 Bolig og eiendom på kr 180 000 for stilling knytta til boligkontor. 

6. Økt rammetilskudd på kr 856 000 til dekning av vaksinasjonsutgifter, midler til for-
lengelse av kvalifikasjonsprogrammet og beredskap testing tilføres enhet 420 Helse 
og familie.  
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