
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2020  

 

Behandling 

Økonomisjef Øyvind Engen innledet på saken og orienterte om ny utforming av budsjettet iht 

vedtatt økonomireglement. Budsjettet er spesifisert på tjenesteområder. 

 

Forslag frå Lesja Senterparti v/Ellen Syse: 

 

Tillegg punkt 9:  

"Utredningen skal gjennomføres av ekstern instans, og skal mellom annet omfatte skolegrenser, 

lokalisering, organisering av tjenestene, skoleskyss og bygningsbehov, og utrede både 

økonomiske og sosiale aspekter ved en eventuell sammenslåing.» 

 

Videre foreslår Lesja Senterparti å stryke innkjøp av gravemaskin på VARF-området fra 

investeringsbudsjettet for 2021. Midla vert førebels sett på disposisjonsfond. Deler av denne 

potten ønskjes brukt på nye lærebøker for skulane, i samband med eige sak på dette. 

 

Forslag fra Lesja Høyre v/Hanne Velure: 

 

Punkt 9 i innstillingen erstattes med: 

Kommunedirektøren initierer en ekstern utredning av muligheter for mer rasjonell drift av 

ungdomsskoletrinnet i Lesja som blant annet innehar muligheter  

- Justering av grensen mellom skolekretsene 

- Mobile lærerressurser  

Og følgende tilleggspunkt: 
· Investering i gravemaskin kuttes. Lesja kommune kjøper tjenester på VA-utbygging.  

· Kommunedirektøren legger ved første budsjettregulering i 2021 frem en oversikt over 

resterende lånetid på alle lån satt opp i forhold til resterende nedskrivningstid på 

låneobjektene. 

Forslag fra Lesja Ap v/Marita Lindbom Skotte: 

- Punkt 9 i innstillingen strykes. 

 

Merknad i møte fra Eirik Sæther (Sp) til posten "investeringer": 

Foreslår å stryke investering i ny bru over Lyftinge. Her må det undersøkast om det er behov for 

gjennomkøyring. Kan ein få med seg vegvesenet på et spleiselag? Vegen er jo brukt som gang- 

og sykkelveg. Kan vi få til eit spleiselag om vi stenger to av avkøyringane? 

 

Kommunedirektøren vil ta dette med videre og undersøke saken med Statens vegvesen. 

 

14.00 gruppemøter. 

 

Forslag til vedtak fra Høye og Senterpartiet lagt fram av Hanne Velure: 
 

Punkt 9 i innstillingen erstattes med : 

Kommunedirektøren initierer en ekstern utredning av muligheter for mer rasjonell drift av 

skolene i Lesja som blant annet innehar muligheter for 

- Justering av grensen mellom skolekretsene 

- Mobile lærerressurser  

Og følgende tilleggspunkt (enstemmig vedtatt): 



· Investering i gravemaskin kuttes. Lesja kommune kjøper tjenester på VA-utbygging.  

· Kommunedirektøren legger ved første budsjettregulering i 2021 frem en oversikt 

over resterende lånetid på alle lån satt opp i forhold til resterende nedskrivningstid 

på låneobjektene. 

 

 

Punkt 1 – 8 i kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Forslaget fra Senterpartiet og Høgre gjeldende punkt 9 vedtatt med 10 stemmer mot 

Arbeiderpartiet sine 7 stemmer. 

Vedtak 

1) Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 godkjennes. 

 

2) Av de totale investeringene på 23 millioner kroner i 2021, blir inntil 12,9 millioner tatt 

opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom 

fond/refusjon/tilskudd/mva. 

 

3) Netto driftsresultat 2021 på 5 477 040 kr foreslås avsatt til disposisjonsfondet. 

 

4) Konsesjonsavgifta avsettes til kraftfond og dekker utgifter til næringsarbeid (Ikke 

uttømmende liste over ansvar 431, 432, 439, 440, 450 og 452) 

 

5) Finansielle måltall/ økonomiske handlingsregler vedtas som følger: 

· Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter årlig i løpet av 

økonomiplanperioden 

· Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter. 

· Rente og avdragsbelastningen skal ikke overstige 3 % av brutto driftsinntekter. 

· Netto lånegjeld skal utgjøre maksimalt 70 % av brutto driftsinntekter. 

 

6) Kommunedirektøren legger fram en oversikt over bruk av kraftfond og foreslår en 

strategi for fremtidig bruk av midlene. 

 

7) Kommunedirektøren foretar en revidering av kommunens eierstrategi. 

 

8) Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med å redusere kommunal bygningsmasse. 

 

9)  Kommunedirektøren initierer en ekstern utredning av muligheter for mer rasjonell drift 

av skolene i Lesja som blant annet innehar muligheter for 

- Justering av grensen mellom skolekretsene 

- Mobile lærerressurser  

Og følgende tilleggspunkt (enstemmig vedtatt): 
· Investering i gravemaskin kuttes. Lesja kommune kjøper tjenester på VA-utbygging.  

· Kommunedirektøren legger ved første budsjettregulering i 2021 frem en oversikt 

over resterende lånetid på alle lån satt opp i forhold til resterende nedskrivningstid 

på låneobjektene. 

 

 


