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Vedlegg: 
Rådmannens forslag Investeringsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 
Høringsuttale fra eldrerådet i Sør-Fron 
Innspill fra funksjonsevnerådet datert 30.11.2021 
Høringsuttalselse fra Fagforbundet i Sør-Fron datert 02.12.2021 
Høringsuttale fra Sør-Fron ungdomsråd datert 29.11.2021 
VS Protokoll ungdomsrådsmøte 29 
Høringsuttale fra Fron Fotball 2010 datert 22.10.2021 
Høringsuttale fra AMU i Sør-Fron 

 
Forslag: 
Rådmannen ber om at nedenstående forslag blir vedtatt av formannskapet som innstilling og av 
kommunestyret som vedtak: 
 
Sør-Fron kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for årene 2022 – 2025 slik det er fremlagt 
av rådmannen med følgende suppleringer:  
 
 

 

Formannskap 18.11.2021: 
 
Politisk behandling: 

Tilleggsforslag fra rådmann Rune Fromreide Sommer: 
 
Fremtidig skolestruktur i Sør-Fron kommune er under utredning. Så snart antatte 
investeringskostnader foreligger i midten av desember 2021, vil disse bli innarbeidet i 
økonomiplanen. 

 
Votering over tilleggsforslaget fra rådmannen: 7 for, 0 mot. 
 
FSK- 117/21: 

Innstilling (7-0): 



 

 

 
Sør-Fron kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for årene 2022 – 2025 slik det er fremlagt 
av rådmannen. 
 
Fremtidig skolestruktur i Sør-Fron kommune er under utredning. Så snart antatte 
investeringskostnader foreligger i midten av desember 2021, vil disse bli innarbeidet i 
økonomiplanen. 

 

Kommunestyre 16.12.2021: 
 
Politisk behandling: 

Forslag 1 fra Ole Tvete Muriteigen (SP), til tilleggspunkter i vedtaket: 
 
1. Tettstedstiltak tas inn som nytt investeringsprosjekt i økonomiplanen (i tillegg til det som 
allerede ligger inne) med følgende beløp: 2022: Kr 200 000. 2023: Kr 1 000 000. 
 
2. Planlagte, men ikke gjennomførte infrastrukturinvesteringer på Frya næringspark i 2021 med kr 
1 500 000 rebudsjetteres i 2022. 
 

 
Forslag 2 fra Ole Tvete Muriteigen, til budsjettkommentarer i form av tilleggspunkter i vedtaket: 
 
1. Investeringsprosjektet «Kvila» forankres i «Boligsosial handlingsplan» før iverksetting. Tiltaket 
skal også vurderes i sammenheng med ny skolestruktur. 
 
2. Investeringsprosjektet «Flatmovegen 13» stilles til disposisjon som øvingsobjekt for Midt-
Gudbrandsdal brannvesen. 
 
3. Kommunestyrevedtaket fra 2015 om salg av huset på Stuguvoll gjelder fortsatt, men forankres i 
«Boligsosial handlingsplan» før iverksetting. 
 

 
Forslag 1 fra Arne Bredeveien (AP): 
 
61005 Harpefoss Tomteområde 2 mill i 2022 og 1,5 mill i 2023. 
Nytt tiltak: Tippen badeplass, sanitæranlegg og søppelhåndtering kr 500.000,-. 
 

 
Forslag fra Unni Dalbu (AP): 
 
Viser til sak 079/20: Investeringsbudsjett 2021 og økonomiplan investeringer 2021-2024 og 
forslaget til undertegnede vedr støtte. 
For å stimulere til boligbygging i Sør-Fron kommune vil kommunestyre stille kommunal garanti for 
oppføring av leiligheter. Garantien ønskes gitt for leiligheter sentrumsnært. Kommunens garanti 
gis slik at prosjektet kan startes opp og bortfaller når X antall leiligheter er solgt. 
Blir ikke x antall leiligheter solgt slår kommunens garanti inn og kommunen kjøper leilighetene for 
avtalt sum. Leilighetene blir da kommunens eiendom som kan videreselge eller leie ut. 
Side 4 
1. Sør-Fron kommune ønsker å stimulere til boligbygging i kommunen. 



 

 

2. Sør-Fron kommune vil stille i garanti for å få startet opp prosjektet 
3. Administrasjon bekjentgjør muligheten for utbyggere 
 
4. Rammen for garantien som stilles er 5 millioner. 
 
Forslag: 
1. Sør-Fron kommune ønsker å stimulere til boligbygging i kommunen. 
2. Sør-Fron kommune vil stille i garanti for å få startet opp prosjektet 
3. Administrasjon bekjentgjør muligheten for utbyggere 
4. Rammen for garantien som stilles er 5 millioner. 

 
Endringsforslag fra Arne Bredeveien (AP) til hans forslag 1: 
 
61005 Harpefoss Tomteområde: kr 2,5 millioner i 2022, totalt kr 3,5 millioner inkl 1 million satt av i 
2021. 
Mulighetsstudie på kr 500.000 settes som eget tiltak. 
Finansieres via låneopptak. 

 
Motforslag fra Anders Sveipe Bergseth (SP) til forslaget fra Unni Dalbu (AP): 
 
Forslaget til stimulering av boligbygging inngår i mandatet til arbeidet med boligsosial 
handlingsplan, behov og eventuelle tiltak iht forslaget forankres i boligsosial handlingsplan. 
 

 
Forslag 2 fra Arne Bredeveien (AP): 
 
Nytt tiltak: Tippen badeplass, sanitæranlegg og søppelhåndtering kr 500.000,- Dette forutsetter at 
administrasjon avklarer med grunneier og får tillatelse til prosjektet. 

 
Motforslag fra Ole Tvete Muriteigen (SP) til forslag 2 fra Arne Bredeveien (AP): 
 
Kommunestyret ser behovet for toalettanlegg på m.a. Tippen, men tar ikke stilling til det nå. 
Ordfører vil følge opp saken, og holde formannskap og kommunestyre oppdatert. 

 
Ole Tvete Muriteigen (SP) trakk punkt 2 i sitt forslag 1. 
 
Voteringer: 
 
Votering 1: 
Forslag 1 fra Ole Tvete Muriteigen (SP). For 18, mot 1. 
Forslaget ble vedtatt. 
 
Votering 2: 
Endringsforslag fra Arne Bredeveien (AP). For 17, mot 2. 
Forslaget ble vedtatt. 
 
Votering 3: 
Forslag fra Unni Dalbu (AP) mot motforslag fra Anders Sveipe Bergseth (SP). Forslaget fra Unni Dalbu 



 

 

fikk 7 stemmer og motforslaget fra Anders Sveipe Bergseth fikk 12 stemmer. 
Motforslaget ble vedtatt. 
 
Votering 4: 
Forslag 2 fra Arne Bredeveien (AP) mot motforslag fra Ole Tvete Muriteigen (SP). Forslaget fra Arne 
Bredeveien fikk 6 stemmer og motforslaget fra Ole Tvete Muriteigen fikk 13 stemmer. 
Motforslaget ble vedtatt. 
 
Votering 5: 
Forslag 2 fra Ole Tvete Muriteigen (SP). For 19, mot 0. 
Forslaget ble vedtatt. 
 
Votering 6: 
Formannskapets innstilling, supplert med forslag som fikk flertall i kommunestyremøtet. For 19, mot 
0. 
Formannskapets innstilling, supplert med forslag som fikk flertall i kommunestyremøtet, ble vedtatt. 
 
 
KST- 096/21: 

Vedtak (19-0):  
 
Sør-Fron kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for årene 2022 – 2025 i samsvar med 
følgende innstilling fra formannskapet pluss 7 nummererte tilleggspunkter: 
 
Sør-Fron kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for årene 2022 - 2025 slik det er fremlagt av 
rådmannen. 
 
Fremtidig skolestruktur i Sør-Fron kommune er under utredning. Så snart antatte 
investeringskostnader foreligger, vil disse bli innarbeidet i økonomiplanen. 
 
Tilleggspunkter: 
 
1. Tettstedstiltak tas inn som nytt investeringsprosjekt i økonomiplanen (i tillegg til det som 
allerede ligger inne) med følgende beløp: 2022: Kr 200 000. 2023: Kr 1 000 000. 
 
2. 61005 Harpefoss Tomteområde: kr 2,5 millioner i 2022, totalt kr 3,5 millioner inkl 1 million satt 
av i 2021. 
Mulighetsstudie på kr 500.000 settes som eget tiltak. 
Finansieres via låneopptak. 
 
3. Forslaget til stimulering av boligbygging inngår i mandatet til arbeidet med boligsosial 
handlingsplan, behov og eventuelle tiltak iht forslaget forankres i boligsosial handlingsplan. 
 
4. Kommunestyret ser behovet for toalettanlegg på m.a. Tippen, men tar ikke stilling til det nå. 
Ordfører vil følge opp saken, og holde formannskap og kommunestyre oppdatert. 
5. Investeringsprosjektet «Kvila» forankres i «Boligsosial handlingsplan» før iverksetting. Tiltaket 
skal også vurderes i sammenheng med ny skolestruktur. 
 
6. Investeringsprosjektet «Flatmovegen 13» stilles til disposisjon som øvingsobjekt for Midt-
Gudbrandsdal brannvesen. 
 
7. Kommunestyrevedtaket fra 2015 om salg av huset på Stuguvoll gjelder fortsatt, men forankres i 
«Boligsosial handlingsplan» før iverksetting. 



 

 

 
 

 
 
Rådmannen i Sør-Fron 
Rune Fromreide Sommer 
 
  



 

 

Bakgrunn: 
Sør-Fron kommunestyre skal i forbindelse med budsjettbehandlingen gjøre vedtak om 
investeringer som skal skje neste år, og det foretas også prioriteringer for investeringene neste tre 
årene. 
  
Kommuneloven inneholder bestemmelser om økonomiplan og årsbudsjettet. Det er 
kommunestyret selv som skal vedta økonomiplanen og årsbudsjettet jfr. § 14-2 bokstav a.  
 
§ 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning:  
 
Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før 
årsskiftet.  
 
Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap 
og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I 
kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller 
fylkesrådet til vedtak.  
 
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder 
ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.  
 
§ 14-4 Økonomiplan og årsbudsjett:  
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og 
regionale planer skal følges opp.  
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og 
bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal 
også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre 
vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas 
opp i budsjettåret.  
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 
oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel.  
 
Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme 
måte som økonomiplanen.  
 
Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan og 
bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.  
 
Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over 
utviklingen i gjeld.  
 
Vurdering: 
Skillet mellom påkostning og vedlikehold er avgjørende for om en utgift kan klassifiseres som en 
investering i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk, og dermed skal føres i 
investeringsregnskapet eller om utgiften skal belastes drift.  
 
Som utgifter til tiltak av investeringsmessig karakter regnes:  
 
1. Anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av vesentlig verdi.  



 

 

 
2. Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi.  
 
De ulike investeringstiltakene er forklart i vedlegget.  
 
Fremtidig skolestrukruktur i Sør-Fron kommune er under utredning. Ekstern konsulent har 
estimert at rapport om mulighetsstudien skal være ferdigstilt 6. desember 2021. Det vil da 
foreligge dimensjonering og forventet investeringsutgift på byggene.  
 

 
 


