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INNLEDNING  

Økonomirapportering 2. tertial gir en statusbeskrivelse av Øyer kommunes økonomiske situasjon 

etter utgangen av august. Det rapporteres på økonomisk drift, investeringer og finans, samt tilsyn 

som er gjennomført i kommunen. 

Budsjett 2020 ble vedtatt 12. desember 2019 i kommunestyresak 156/19. Det er budsjetter med et 

netto driftsresultat1 på 1,75 % i 2020. Øyer kommunes handlingsregel i økonomiplanperioden er 

netto driftsresultat på 1,75 %.  

I henhold til kommunelovens § 14-5 og forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 

skal det foretas budsjettendringer gjennom året dersom dettes anses påkrevd. Ved rapportering per 

2. tertial tilrår kommunaldirektøren at det foretas budsjettjusteringer i drift for å disponere økt ram-

metilskudd, skjønnsmidler og andre koronarelaterte midler. Budsjetterte skatteinntekter reduseres 

tilsvarende. Det foretas budsjettjustering av investeringsbudsjettet som omtalt i rapporten. 

Økonomisk årsprognose for kommunen er negativ etter at det foretas budsjettjusteringer. Årsprog-

nosene er fortsatt usikre, som følge av virusutbruddet Covid-19. Smitteutvikling og nødvendige tiltak 

i forbindelse med virussituasjonen har direkte betydning for utgiftsnivået i flere tjenester ut året. 

Inntektstap fra skatteinngang og statlige kompensasjon vil være avgjørende for årsresultatet i 2020.  

I rapporten omtales kjente forhold etter åtte måneder av året. Koronasituasjonen påvirker kom-

muneøkonomien direkte både i form av tapte inntekter og ekstraordinære utgifter. I tillegg har store 

deler av den kommunale virksomheten vært i en unntakstilstand gjennom våren og sommeren, og 

planlagte omstillingsprosesser er blitt satt på vent eller er kraftig forsinket. Dette gir økonomiske 

konsekvenser fordi forutsatte omstillinger og nedtak av utgifter ikke har latt seg gjennomføre.  

 

 

  

 

1 Avsetning til disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. 
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SYKEFRAVÆR 

2. kvartal 2020 viser et sykefravær i Øyer kommune på 7,3 %. Korttidsfraværet er på 2,0 % (inkl. 

egenmelding) og langtidsfraværet på 5,3 %. Sammenlignet med samme kvartal de tre foregående 

årene er dette en reduksjon i sykefraværet.  

 

 

 

I tabellen under er sykefravær hittil i år presentert per tjenesteenhet.  
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Herav Covid-19

100 Sentraladministrasjon 8 134         5 788 8 093 71,6 % 0 Forskyvning i arbeidsoppgaver medfører utsatte omstillingsprosesser i tjenester.

120 Folkevalgte -             2 780 4 148 67,3 % 200 Møtehyppighet, innkjøp av teknisk møteromsutstyr. 

130 Fellesenhet Skatt og innfordring 783            4 284 0 - 0

150 Interkommunalt samarbeid 7 783         8 229 17 355 47,4 % 300
Interkommunal smitteavdeling. Tilbakeført rammetilskudd for drift av 

skatteoppkreverfunksjonen til 31.10. 

200 Fellesutgifter 3 330         2 457 12 589 22,3 % -2 000 Redusert arbeidsgiveravgift termin 3. 

220 Fellesutgifter grunnskole 1 598         1 536 3 854 40,3 % 0

230 Fellesutgifter barnehage 12 610      14 430 23 590 61,3 % 1 900

300 Mosjordet barnehage 4 445         4 965 6 396 77,7 % 200 Økt bemanning for å ivareta smittevern, bygningsmessige tilpasninger gruppeinndeling.

320 Vidarheim barnehage 7 987         9 874 13 250 74,6 % -500 Økt bemanning for å ivareta smittervern.

340 Aurvoll skole 8 282         9 911 11 451 86,7 % 3 000 Økt bemanning for å ivareta smittevern. Utsatte innsparingstiltak. 

350 Solvang skole 14 863      15 565 21 475 72,6 % 3 500 Økt bemanngin for å ivareta smittevern. Utsatte innsparingstiltak.

370 Øyer ungdomsskole 12 410      12 936 19 537 66,0 % 0

420 Helse og familie 41 690      37 813 55 723 68,0 % 5 000
Lønnsutgifter koronatelefon, luftveispoliklinikk, smittervernsutstyr, økt sosialhjelp. Utsatte 

omstillingsprosesser. 

441 Øyer helsehus 31 786      35 875 42 555 84,5 % 9 000 Lønnsutgifter for ansatte i karantene, smittevernutstyr. Utsatt omlegging av turnus.

442 Hjemmetjenester 14 726      15 453 22 131 69,9 % 2 000 Lønnsutgifter for ansatte i karantene, smittevernutstyr.  

443 Miljøtjenester og bofellesskap 20 234      23 918 30 933 77,5 % 1 500 Lønnsutgifter for ansatte i karantene, smittevernutstyr.  

500 Kultur og fellestjenester 11 069      12 293 16 546 76,9 % 0 Tapte billettinntekter, redusert betaling kulturskolen, reduserte leieinntekter.

550 Bolig og eiendom 12 178      9 485 22 958 41,7 % 0 Økt renhold for å ivareta smittevern, tilrettelgging smittevern av vaktmestertjenesten.

560 Veg, vann og avløp 11 410-      -10 038 2 902 -349,2 % 500

570 Plan og utvikling 5 568         5 969 4 106 145,8 % 1 500

910 Avskrivninger 72-              -26 -12 660 0,2 % *

Sum 207 994    223 497 326 931 69,0 % 26 100

900 Skatt, rammetilskudd og finans 228 179-    -241 259 -326 931 74 %

Skatt 15 000       Redusert skatteinngang. 

Rammetilskudd 4 500-         

Eiendomsskatt 400-            

Intergreringstilskudd 1 000         

Renteinntekter *

Utbytte 1 700-         

Renteutgifter 800-            *Samlet rapportering for renteutgifter, renteinntekter og kalkulatoriske renter vises her.

Avdrag 200            

Sum 8 800

Totalt -20 185 -17 763 0 34 900

Tjenesteenhet 

Regnskap 

31.8.2020

Justert 

budsjett 

2020

Forbruk 

i %

Regnskap 

31.8.2019

Års-

prognose 

2. tertial 

OPPSUMMERING ØKONOMI 

ØKONOMISK OVERSIKT PER 2. TERTIAL 2020 

 

 

 



 

6 

 

SKATT OG FINANS (BUDSJETTSKJEMA 1A) 

SKATTEINNTEKTER  

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE  

Øyer kommune har budsjettert med inntekts- og formueskatt på 158,0 millioner kroner i 2020. Per 2. 

tertial er skatteinngang 89,9 millioner kroner, dette er 9,1 millioner kroner lavere enn budsjettert 

nivå (periodisert budsjett). Årets skatteinngang er sterkt påvirket av koronapandemien og iverksatte 

tiltak, og inneholder både forsinkelse i innbetaling og en reell inntektssvikt for kommunen. Årseffekt-

en av dette er fortsatt usikker. Regjeringen anslo i revidert nasjonalbudsjett en reduksjon i kom-

munenes skatteinntekter 2020 på om lag 5,3 milliarder kroner. På grunn av næringssammensetning i 

kommunen vil Øyer komme langt dårligere ut enn gjennomsnittet av kommuner i forhold til 

skattesvikt, noe som vises tydelig etter andre tertial.   

Skatteinngangen må ses i sammenheng med inntektsutjevningen som utbetales sammen med ram-

metilskuddet. Inntektsutjevning etter andre tertial er også lavere enn budsjettert. Inntektsutjevning-

en varierer gjennom året, avhengig av den generelle skatteinngangen på landsbasis sett opp mot 

kommunens skatteinngang.  

Kommunedirektøren understreker usikkerheten som fortsatt råder omkring årets skatteinngang, og 

legger til grunn en årsprognose på 15 millioner i inntektssvikt.  

EIENDOMSSKATT 

Vedtatt budsjett for eiendomsskatt i 2020 er 36,7 millioner kr. Kommunens inntekter fra eiendoms-

skatt ligger noe over budsjettert nivå etter at det er fakturert to av fire terminer. Det anslås inntekter 

på 0,4 millioner over budsjett.  

 

RAMMETILSKUDD  

For 2020 er det budsjettert med rammetilskudd på 154,1 millioner kroner, inkludert inntektsutjevn-

ing på 3,4 millioner kr og ordinære skjønnsmidler på 1,5 millioner kr. I revidert nasjonalbudsjett fikk 

Øyer kommune økt rammetilskudd på 6,0 millioner kroner, herav er 0,9 millioner kompensasjon for 

manglende foreldrebetaling i barnehage og SFO i mars-april og 0,5 millioner kroner er tilbakeføring 

av midler til skatteoppkreverfunksjonen pga. utsatt statliggjøring. Det er i tillegg mindre beløp til kor-

onatiltak innenfor helse og 0,3 millioner kroner knytta til fastlegeordningen. Videre er Øyer kommu-

ne tildelt 0,2 millioner kroner i ekstraordinære skjønnsmidler som følge av korona, 0,4 millioner i 

skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak og 2,5 million kroner i vedlikeholdsmidler (aktivitetsskap-

ende tiltak).  

Samlet gir dette økte inntekter på 9,2 millioner. Det understrekes at store deler av midlene er rettet 

mot konkrete tiltak og ikke kan brukes fritt. 4,3 millioner kan ses opp mot reduserte skatteinntekter. 
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GENERELLE STATSTILSKUDD  

INTEGRERINGSTILSKUDD  

Det er budsjettert med 12,9 millioner kroner i integreringstilskudd i 2020, med forutsetning om 10 

bosatte. Hittil i år er et bosatt fem personer, og det er ikke bekreftet om kommunen skal ta imot 

flere. Reduksjonen i antall bosatte gir inntektssvikt i forhold til budsjettert nivå på 1 million kroner. 

STATLIG RENTEKOMPENSASJON 

Kommunen mottar rentekompensasjon for lån knyttet til følgende utbygginger: Grunnskolereform-

en, omsorgsboliger/sykehjemsutbygging, Øyer Ungdomsskole, Solvang skole og Tretten kirke. Komp-

ensasjonens størrelse avhenger av rentenivået og det forventes en reduksjon i mottatt rentekomp-

ensasjon i 2020, anslagsvis i underkant av 0,1 million kroner. 

 

UTBYTTE 

I tabellen nedenfor framgår budsjettert utbytte for året fra de aktuelle aksjeselskapene: 

Selskap 
Budsjettert 

utbytte 2020 
Prognose 

utbytte 2020 
Avvik 

Gudbrandsdal Energi AS 8 127 8 127 0 

Innlandet Energi Holding AS 1 750 3 450  1 700 

Øvrige* 0 7 7 

Totalt 9 747 11 584 1 707 

*Øyer kommune mottar andelskapital/kundeutbytte/renter fra Mjøsen Skog AS, Gjensidigestiftelse og Gausdal 

Bruvoll. For 2019 utgjorde dette samlet kr 7 000. 

Innlandet Energi Holding er etablert for å ivareta eierskapet til Innlandseierne i Eidsiva Energi. Øyer 

kommune har en eierandel i Innlandet Energi Holding på 0,7 %. Selskapets eiere har inngått aksjo-

næravtale som bl.a. regulerer hvordan utbytte skal håndteres. Den ordinære håndteringen av utbytte 

i et aksjeselskap er at generalforsamling vedtar årlig utbytte basert på årsregnskapet foregående år. 

Dette har vært tidligere praksis i Eidsiva Energi, og Øyer kommune har mottatt utbytte 2019 innevær-

ende år. Det legges nå opp til kvartalsvis utdeling av utbytte, der utbyttet gjenspeiler oppnådde res-

ultater for det aktuelle kvartal, selskapets finansielle stilling og den likviditetsmessige situasjonen i 

selskapet. Som eier vil Øyer kommune motta utbytte for 2020 fordelt på fire kvartal, to av dem inne-

værende år og de øvrige to i 2021. Første utbetaling gjenspeiler et godt resultat for selskapet i første 

kvartal, og gir kommunen merinntekter på årets utbytte i størrelsesorden 1,7 millioner kroner.  

 

RENTER OG AVDRAG  

Virusutbruddet Covid-19 har hatt store konsekvenser i finansmarkedene i 2020. Den økonomiske 

nedturen har blitt vesentlig redusert gjennom at myndigheter verden over har strukket seg svært 

langt for å kompensere for tapene. Norges Bank har tatt i bruk kraftige virkemidler. I tillegg til at det 

ble gitt massiv likviditetsstøtte til bankene, ble styringsrenten senket med 1,25 prosentpoeng i mars 
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og med ytterligere 0,25 prosentpoeng til 0 % i mai. Prognoser fra Norges Bank tilsier at 

styringsrenten skal ligge på 0 % frem til andre halvdel 2022.     

RENTEINNTEKTER OG RENTEUTGIFTER 

For 2020 er det budsjettert med 2,5 % rente for den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente.  

Ved utgangen av 2. tertial er rentenivået på kommunenes flytende lån vesentlig under dette nivået. 

Samtidig er låneporteføljen på et lavere nivå enn budsjettert i økonomiplan pga. forsinket framdrift 

på investeringer. Dette gir betydelig lavere renteutgifter enn budsjettert i 2020. 

Dette må ses opp mot kalkulatoriske renter som skal beregnes for investeringer på sjølkostområde-

ne. Den kalkulatoriske renta som skal brukes her vil være langt lavere enn budsjettert, noe som gir en 

vesentlig «inntektssvikt».  

Som følge av det historisk lave renter vil kommunen også få lavere inntekter på bankinnskudd enn 

budsjettert nivå.  

Samlet sett er årsprognosen for renteinntekter og -utgifter, inkl. kalkulatoriske renter for sjølkostin-

vesteringer, mindreforbruk på 0,8 millioner kroner. 

For mer informasjon knyttet til gjeldsforvaltningen vises det til finansrapportering for 2. tertial som 

finnes lengst bak i dette dokumentet. 

AVDRAG PÅ LÅN 

Minimumsavdrag er det laveste Øyer kommune kan betale i avdrag i året, jf. Kommuneloven § 14-18, 

og er et forhold mellom Øyer kommunes gjeld, bokførte verdier på anleggsmidler og avskrivninger. 

Beregningsmåten for minimumsavdrag er noe endret som følge av ny kommunelov, og foreløpige 

beregninger viser at årets minimumsavdrag blir 0,2 millioner kroner høyere enn budsjettert.  
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ØKONOMISK STATUS TJENESTEENHETER (BUDSJETTSKJEMA 1B) 

100 SENTRALADMINISTRASJON  

Lønn og annen drift i sentraladministrasjonen er i henhold til budsjett. Det 

er budsjettert med eksterne prosjektmidler på 0,3 millioner kroner, som er 

en forutsetning for budsjettbalanse som ikke oppnås. Langtids sjukefravær 

der det ikke har vært vikarutgifter gir imidlertid inntekter utover budsjet-

tert nivå. 

Koronasituasjonen har medført betydelig administrativt merarbeid og for-

skyvning av andre arbeidsoppgaver, og dette har ført til utsatt framdrift i 

planlagte omstillingsprosesser i kommunen. Deler av merforbruk innen 

grunnskole og helse- og omsorgstjenestene knytter seg til dette.   

 

120 FOLKEVALGTE 

Budsjettet for folkevalgte er stramt, og kontrollutvalgets andel av budsjet-

trammen er økt fra 2019 til 2020. Færre avholdte kommunestyremøter 

enn planlagt pga. koronasituasjonen gir besparelser, mens det har vært 

økt møteaktivitet i andre utvalg. Innkjøp av teknisk møteromsutstyr i kom-

munestyresalen, for å kunne gjennomføre fjernmøter, gir også merutgift-

er.  

 

 

 

150 INTERKOMMUNALT SAMARBEID  

I forbindelse med utbrudd av Covid-19 er det planlagt for interkommunale 

avdelinger for pasienter med smitte i Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Lille-

hammer helsehus åpnet en egen avdeling for smittede pasienter som også 

er dimensjonert for å ta imot pasienter fra de andre kommunene i helse-

regionen, for på den måten å unngå at hver kommune må ha sine egne, 

små smitteavdelinger. Det ble videre inngått avtale om bruk av Montebel-

losenteret i Mesnali ved en eventuell økning i behovet. Helseregionen har 

fått tilsagn om skjønnsmidler fra Fylkesmannen til regionale tiltak på 1,29 

millioner. Påløpte utgifter til nå er husleie for Montebellosenteret, som for Øyers del beløper seg til 

ca kr 85 000 pr. mnd. Drift av plassene er ikke inkludert i denne summen. Det er løpende vurdert ut 

ifra prognosert smitteutvikling om tilbudet er nødvendig å opprettholde som back-up løsning, og hus-

leieavtalen ble sagt opp i sommer.  

Opprinnelig budsjett 

8 080 

Justert budsjett 

8 093 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

4 128 

Justert budsjett 

4 148 

Prognose 

Merforbruk: 0,2 mill 

Opprinnelig budsjett 

17 355 

Justert budsjett 

17 355 

Prognose 

Merutgifter: 0,3 mill 
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Til grunn for budsjett 2020 lå drift av fellesenhet skatt og innfordring fram til 1. juni, deretter skulle 
skatteoppkreverfunksjonen statliggjøres. Dette er nå utsatt til 1. november. I RNB får kommunen til-
bakeført deler av trekk i rammetilskudd som følge av statliggjøringen, slik at fellesenhet skatt og inn-
fordring kan driftes som vanlig fram til november.  
 
 

200 FELLESUTGIFTER 

Det er avsatt 7,0 millioner kr til pris- og lønnsvekst 2020, og det ble lagt til 

grunn en samlet pris- og lønnsvekst på 3,1 % etter forutsetningene i stats-

budsjettet. I revidert nasjonalbudsjett er anslagene på lønns- og prisvekst i 

2020 betydelig redusert, til en deflator på 1,4 % (lønnsvekst 1,5 % og pris-

vekst 1,0 %). Årets lønnsoppgjør ble utsatt til høsten. Forutsetningen om 

lønns- og prisvekst på 1,4 % vil kunne frigi midler fra den avsatte potten på 

opp mot 4 millioner, men det er nødvendig å se nærmere på utvikling av 

lønns- og prisutvikling i tjenesteenhetene før midlene fordeles og evt. om-

disponeres. Per andre tertial har tjenesteenhetene fått justert sine driftsbudsjett med 1 % prisvekst.   

Arbeidsgiveravgift for andre termin (mars og april) er vedtatt satt ned med fire prosentpoeng. Dette 

er ikke effektuert enda, men vil anslagsvis gi samlet besparelse for kommunen på 2 millioner kroner. 

I budsjettet for 2020 er satsene for budsjettering av pensjon videreført på samme nivå som i budsjett 

2019. Det er videre lagt inn som budsjettforutsetning at årets premieavvik avsettes til pensjonsfond. 

Det er knyttet usikkerhet til årets pensjonskostnad, blant annet som følge av fortsatt usikkerhet om-

kring lønnsoppgjøret. Ny oppdatert pensjonsprognose fra KLP vil foreligge 15. september.  

Under fellesutgifter er det påløpt merutgifter knyttet til virusutbruddet i størrelsesorden 0,3 million-

er kroner. Dette gjelder anskaffelse av befolkningsvarslingssystem for innbyggere og utsending av 

informasjon. Det vil kunne påregnes ytterligere utgifter knyttet til beredskap ut året.   

Nettoinntekter fra salg av konsesjonskraft ligger etter første tertial an til mindreinntekter på årsbasis 

som følge av sterkt reduserte strømpriser. Anslagsvis 0,6 millioner kroner på årsbasis.  

 

220 FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE 

Kommunen har økte utgifter til gjesteelver i andre kommuner på 0,2 milli-

oner kroner. På skoleskyss er det reduserte utgifter i samme størrelsesord-

en. Prognose balanse ved årsslutt.  

 

 

 

 

Opprinnelig budsjett 

11 007 

Justert budsjett 

12 589 

Prognose 

Mindreforbruk: 2 mill  

Opprinnelig budsjett 

3 811 

Justert budsjett 

3 854 

Prognose 

Balanse  
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230 FELLESUTGIFTER BARNEHAGE 

Det rapporteres om merforbruk på 1,9 millioner kroner på årsbasis for Fel-

lesutgifter barnehage. Hovedårsaken til det negative avviket er barn i pri-

vate barnehager i andre kommuner, der vi som hjemkommune må betale 

det kommunale tilskuddet. Det er flere barn, og flere små barn, enn tid-

ligere som velger barnehageplass i private barnehager i nabokommuner. 

Den andre store årsaken til merforbruket er utgifter til spesialpedagogisk 

hjelp og tilrettelegging i barnehagen. Dette er vedtaksstyrt, og selv om det 

totale antall barn har gått ned fra barnehageåret 2020/21 så hadde vi en 

høy andel barn våren 2020. Andelen har gått ned fra høsten 2020, selv om det også er kommet inn 

nye barn med behov for omfattende hjelp fra høsten. 

Kommunen har utbetalt tapt foreldrebetaling til de private barnehagene for perioden med stengte 

barnehager. Dette beløper seg til 0,4 millioner kroner og blir kompensert for gjennom rammetil-

skudd, sammen med inntektstapet i de kommunale barnehagene.  

 

300 MOSJORDET BARNEHAGE 

Som tidligere omtalt ga lønnsoppgjør 2019 store utslag for Mosjordet 

barnehage. Samtidig har barnehagen vært fylt opp fra årets begynnelse og 

det har ikke vært fleksibilitet til å redusere bemanning for å spare inn 

lønnsmidler.  Fra i vår har det vært behov for økt bemanning for å drive i 

samsvar med smittevernveilederens bestemmelser, og det er også gjort 

mindre bygningsmessige tilpasninger for gruppeinndelinger.  

Manglende foreldrebetaling i perioden med stengte barnehager utgjør 

150 000 kr, og kompenseres gjennom økt rammetilskudd.  

 

320 VIDARHEIM BARNEHAGE 

Vidarheim barnehage har gjennom året langtidsfravær i sitt personale 

som gir lønnsbesparelser, både i form av lavere lønnede vikarer og ingen 

vikarutgifter i perioden da barnehagen var stengt. Videre meldes det om 

at barnehagen sparer inn på driftsutgifter som følge av «roligere drift» i 

koronaperioden. 

Tapt foreldrebetaling i perioden med stengt barnehage beløper seg til 

253 000 kr. Dette blir kompensert for i rammetilskuddet. Barnehagen vil 

i tillegg ha tapte inntekter i forhold til barn med legeerklæring på at de 

ikke skal tilbake i barnehagen etter oppstart.  

Vidarheim er en stor barnehage, og for å ivareta smittevern er det nå vurdert som nødvendig å ha en 

stilling på kjøkkenet for å ha kontroll på mat, overflater og unngå smitte. Dette er løst ved omdispo-

Opprinnelig budsjett 

23 533 

Justert budsjett 

23 590 

Prognose 

Merforbruk: 1,9 mill 

Opprinnelig budsjett 

6 391 

Justert budsjett 

6 396 

Prognose 

Merforbruk: 0,2 mill 

Opprinnelig budsjett 

13 240 

Justert budsjett 

13 250 

Prognose 

Mindreforbruk: 0,5 mill 
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nering av andre stillinger. Innleie av ekstraressurser vurderes, dette kan håndteres innenfor dispo-

nible midler som følge av lønnsbesparelser.  

 

340 AURVOLL SKOLE 

Aurvoll dro med seg økonomiske utfordringer fra 2019 inn i 2020. Skolen 

startet året med bemanning utover budsjettramme, med bakgrunn i elev-

utfordringer. Dette er både pedagogstøtte og personell med helsefaglig 

kompetanse, samt utgifter til alternativ opplæringsarena.  

Det ble lagt en konkret plan for å redusere overforbruket og komme i øko-

nomisk balanse i løpet av 2021. Planen går hovedsakelig ut på å avslutte 

vikariat for ansatte i permisjon, ikke sette inn vikar for ansatte som skal ut 

i videreutdanning og redusere fagarbeiderstillinger. Til sammen gir det en 

besparelse på 2,5 årsverk. 

Nødvendige tiltak i henhold til plan ble ikke effektuert før nytt skoleår og årsprognosen for Aurvoll er 

med det forverret siden 1. tertial. Skolen har fra 1. august gjennomført planlagt reduksjon av årsverk 

med til sammen 2,5 årsverk. For å ivareta 2 elever som krever 1:1 oppfølging (både pedagog, assi-

stentstøtte og helsebehov) er det fortsatt to årsverk over budsjettramme ved skolen.  

Koronasituasjonen har vanskeliggjort ytterligere nedtak i bemanning. På SFO kreves økt bemanning 

som følge av gruppeinndeling, samtidig som færre påmeldte barn gir inntektstap. Inntektstap fra 

perioden der SFO var stengt kompenseres gjennom økt rammetilskudd. 

 

350 SOLVANG SKOLE 

Drift av Solvang skole ligger over budsjett, med elevutfordringer både i 

skole og SFO som krever ekstra ansatte for å ivareta forsvarlig drift.  

Etter at skolen åpnet igjen etter koronastenging har skolen fått nye mino-

ritetsspråklige elever som har krav på opplæring både i form av morsmåls-

assistenter og lærertimer. Dette må bli ivaretatt på en god måte og det 

krever ekstra ressurser.  

Koronasituasjonen krever fortsatt økt bemanning for å ivareta smittevern-

hensyn, dette gjelder blant annet på SFO der det kreves to stillinger for å kunne opprettholde et til-

bud på SFO som er i henhold til smittevernveileder. 

Inntektstap fra perioden der SFO var stengt kompenseres gjennom økt rammetilskudd.  

  

Opprinnelig budsjett 

11 430 

Justert budsjett 

11 451 

Prognose 

Merforbruk: 3 mill 

Opprinnelig budsjett 

21 451 

Justert budsjett 

21 475 

Prognose 

Merforbruk: 3,5 mill 
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370 ØYER UNGDOMSSKOLE 

Øyer ungdomsskole melder om drift i samsvar med årsbudsjett og progn-

ose balanse. Det er påløpt mindre beløp til ekstrautgifter som følge av 

koronasituasjonen på ungdomsskolen. 

 

 

 

 

420 HELSE OG FAMILIE  

Det hefter usikkerhet til årsprognosen for barneverntjenesten. Dette skyl-

des i hovedsak kostnader til tiltak utenfor hjemmet og gjelder ny institu-

sjonsplassering og en sak som er under behandling i rettssystemet og der-

for uavklart.  

 

Kommunestyret har vedtatt å bosette 10 flyktninger etter anmodning fra 

IMDI. Per dato er det bosatt 5. Det er usikkert om vi får flere, men vi har 

meldt fra til IMDI at vi er klare til å bosette de siste 5. Hvis vi ikke får disse 

blir det en inntektssvikt på integreringstilskudd på om lag 1 million kroner. 

Selv om vi får bosatt alle er de økonomiske utfordringene omfattende. Flere avslutter introduksjons-

program, men for at kostnadene skal reduseres framover er vi avhengig av at de som avslutter intro-

duksjonsprogram kommer ut i ordinært arbeid eller over på statlige arbeidsmarkedstiltak. I tillegg 

kommer forutsatt besparelse på voksenopplæring og transporttjenester i egenregi. Det ligger også 

inne en generell innsparing i årets budsjett som følge av nedgang i kommunens integreringstilskudd. 

Det meldes negativ årsprognose.  

 

Det har vært en økning i sosialhjelpsutgiftene som følge av koronautbruddet. Antall mottakere er økt 

sammenlignet med samme periode i fjor. Det er samarbeid med helse og omsorgstjenester og ved-

likehold og renholdstjenester for å få mottakere over på arbeidsmarkedstiltak/ aktivitet. Foreløpig 

prognose tilsier merforbruk på årsbasis på 1,1 millioner kroner, store deler av dette er direkte 

koronarelatert.   

 

Drift av legetjenesten er i utgangspunktet i henhold til budsjett. Det var inntektssvikt på egenandeler 

og refusjoner i 1. tertial pga. redusert pasienttilgang i en periode, dette er koronarelatert. Det har 

også påløpt ekstrautgifter til medisinsk forbruksmateriell relatert til korona, lønn til ansatte som be-

tjener koronatelefonen og ekstra lønnsutgifter til luftveispoliklinikken. Videre melder tjenesteenhet-

en om koronautgifter knyttet til medisinsk forbruksmateriell og smittevernsutstyr, hjemmekontor-

løsninger, videokonsultasjonsutstyr (som ivaretar aktuelle brukergrupper med tanke på sikkerhet). På 

grunn av stopp i introduksjonsprogram under «lock-down» er det kommet forskrift om rett til utvid-

else av programmet. Det vil påløpe merutgifter for deltakere som får forlengelse av program eller må 

vente med oppstart både inneværende år og videre framover.    

Opprinnelig budsjett 

19 592 

Justert budsjett 

19 537 

Prognose 

Balanse  

Opprinnelig budsjett 

55 584 

Justert budsjett 

55 723 

Prognose 

Merforbruk: 5 mill 
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Gjennom revidert nasjonalbudsjett tilføres kommunen 160 000 kr i koronatiltak innenfor helse- og 

omsorgstjenester, dette gjelder økt tilgjengelighet helsestasjon og skolehelsetjeneste, samt tiltak for 

barn med store behov. I revidert nasjonalbudsjett får også kommunen økte midler for å dekke økte 

utgifter til fastlegeordningen (knekkpunkt basistilskudd). Det budsjettjusteres for dette med 290 000 

kr. 

 

441 ØYER HELSEHUS 

Drift av Øyer helsehus er ikke innenfor vedtatt budsjettramme i 2020, og 

det er nødvendig med en gjennomgang av turnus for å redusere utgifts-

nivået. Dette arbeidet ble satt på vent som følge av koronasituasjonen og 

gjennomføres i løpet av høsten, med sikte på at ny turnus er på plass i 

oktober. Utsatt framdrift i omlegging av turnus gir merforbruk på årsbasis. 

Store deler av året hittil er det vurdert som nødvendig med ekstra beman-

ning på skjermet avdeling/bokollektiv. Dette gir lønnskostnader utover 

budsjettert nivå.  

Det er budsjettert med salg av 5 sykehjemsplasser til Lillehammer gjennom året. Fra midten av mars 

var det bare 4 plasser i bruk, og fra juni bare 3 plasser. Dette medfører betydelig inntektstap. Det er 

dialog med Lillehammer omkring disse plassene.  

Som følge av virusutbruddet har det påløpt ekstra lønnsutgifter pga. ansatte som har vært i karante-

ne og ekstra smittevernsutstyr. Videre må utskrivningsklare sykehuspasienter tas imot umiddelbart, 

noe som krever økt bemanning på kveld og natt. Det har påløpt utgifter til å klargjøre en avdeling i 

helsehuset etter oppgavefordeling mellom kommunen i helseregionen for å sikre på beredskaps-

plasser.  

 

442 HJEMMETJENESTER 

I hjemmetjenesten er det liten kontroll på endring og «innrykk» i pasient-

gruppen. Antall pasienter som mottar hjemmesykepleie er relativt stabilt, 

mens vedtakstimer øker. Av 168 pasienter er 93 over 80 år, og 30 av disse 

er over 90 år.  

Som tidligere beskrevet har et tiltak for å holde budsjettrammen i hjem-

metjenesten vært å redusere bemanning på kveld. Situasjonen er under 

løpende vurdering, og store deler av året er det vurdert som nødvendig 

med ekstra bemanning på kveld. Dette gir merutgifter. Videre er det på-

løpt døgnmulkt til sykehuset på 0,2 millioner kroner.  

Hjemmetjenesten har ellers merutgifter som følge av koronasituasjonen pga. ansatte som har vært i 

karantene og innkjøp av smittevernutstyr.  

 

Opprinnelig budsjett 

42 469 

Justert budsjett 

42 555 

Prognose 

Merforbruk: 9 mill 

Opprinnelig budsjett 

22 112 

Justert budsjett 

22 131 

Prognose 

Merforbruk: 2 mill 
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443 BOFELLESSKAP OG MILJØTERAPITJENESTER 

Innen miljøtjenester er det et høyere driftsnivå enn budsjettert. Det har 

vært en reell økning i antall brukere i miljøtjenesten gjennom året, spes-

ielt yngre innbyggere. Brukere har flyttet ut fra bofellesskap, og det er tatt 

ned bemanning, men det har videre kommet inn nye brukere med tunge 

behov. Øyer kommune betaler per i dag tjenester for bruker i annen 

kommune, der vi har fått krav om økt overføring pga. tilbudet som gis.  

 

Av koronarelaterte utgifter har tjenesteenheten hatt ansatte i karantene med behov for vikarbruk. I 

tillegg har dagaktivitetstilbud opphørt, og dette vil gi reduserte inntekter fra f.eks. vedsalg til høsten.  

 

500 KULTUR OG FELLESTJENESTER 

Det meldes prognose balanse på årsbasis for den ordinære drifta i tjen-

esteenheten sett under ett. 

Kulturskolen har inntektssvikt som følge av at musikalforestillingen ble av-

lyst pga. pandemien. Det er også inntektssvikt på utleie av idrettshaller og 

samfunnshus. I sak 51/20 vedtok kommunestyret å redusere foreldrebet-

aling i kulturskolen for vårhalvåret. 

 

 

 

550 BOLIG OG EIENDOM 

Samlet meldes det årsprognose balanse fra bolig og eiendom.  

Renholdsbehovet er betydelig økt i forbindelse med virusutbruddet, antall 

renholdsstillinger ligger for tiden over ordinært nivå, og gir merutgifter. 

Kommunens energiutgifter er vesentlig lavere enn året før, dette skyldes 

både lavere priser og lavere forbruk. Det ble foretatt binding av energi-

priser i første tertial, dette gir forutsigbare energiutgifter resten av året.  

Øyer kommune har mottatt 2,5 million kroner øremerket vedlikehold og 

rehabilitering i kommunen, og vedlikeholdsoppgaver blir gjennomført i henhold til oppsatt liste i KS-

sak 23/20. Det er egne kriterier for bruk og rapportering av midlene. 

 

 

 

Opprinnelig budsjett 

30 842 

Justert budsjett 

30 933 

Prognose 

Merforbruk: 1,5 mill 

Opprinnelig budsjett 

15 981 

Justert budsjett 

16 546 

Prognose 

Balanse  

Opprinnelig budsjett 

22 753 

Justert budsjett 

22 958 

Prognose 

Balanse  
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560 VEG, VANN OG AVLØP 

I første tertialrapport ble det vedtatt å framskynde oppgradering av kom-

munale veger innenfor en investeringsramme på 5 millioner kroner. Dette 

arbeidet vil bli gjennomført i løpet av høsten. Vedlikehold av øvrige kom-

munale veger er holdt på et minimum, men det er bl.a. behov for bytte av 

stikkrenner og det er gjennomført kantklipping én gang i sommer. Ut fra 

påløpte utgifter hittil i år ligger det an et merforbruk på vintervedlikehold. 

Dette vil avhenge av værforholdene, men det anslås merforbruk på 0,5 

millioner kroner. 

Innenfor vann og avløp (sjølkost) rapporteres det om inntektssvikt på tilknytningsgebyr. Her vil det 

komme en del bygg utover høsten, men en vil ikke nå budsjettert nivå på årsbasis. Samtidig vil det bli 

besparelser som følge av lav rente, som gir lavere kalkulatorisk rente for sjølkostinvesteringer enn 

budsjettert.  

 

570 PLAN OG UTVIKLING 

Innenfor kommunal planramme er den normale driften i henhold til bud-

sjett. Utgifter til konsulenter og kjøp av ekstern bistand i arbeidet med 

kommunedelplan Øyer sør er et usikkerhetsmoment på årsbasis. Kommu-

nen vil ikke få forutsatt tilskudd til utarbeidelse av klimaregnskap, men 

utgiftene til arbeidet vil også bli lavere, slik at dette går i balanse.  

Gebyrinngang på alle tre sjølkostområdene er lavere enn budsjettert etter 

andre tertial. Det er størst usikkerhet knyttet til reguleringsplan, som ikke 

har sjølkostfond. Flere store planer er på veg inn, samtidig som kapasitet 

er en utfordring på plansida. Kommunedelplan Øyer sør har prioritet, og regulering av E6 (gang- og 

sykkelløsning) er ikke ferdigstilt. Det ligger an til en inntektssvikt på reguleringsplan på 1,5 million 

kroner som må dekkes av kommunen, og som ikke kan hentes inn påfølgende år.  

På oppmåling blir en stor del fakturert mot slutten av året, og her forventes det å nå budsjettert nivå 

på årsbasis. På byggesak er det for tiden stort etterslep, og her forventes økte inntekter på slutten av 

året ettersom sakene blir ferdigbehandlet.  

 

 

 

 

 

 

Opprinnelig budsjett 

2 875 

Justert budsjett 

2 902 

Prognose 

Merforbruk: 0,5 mill 

Opprinnelig budsjett 

4 093 

Justert budsjett 

4 106 

Prognose 

Merforbruk: 1,5 mill 
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KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERINGER  

Økonomiske årsprognoser etter andre tertial er fortsatt usikre som følge av virusutbruddet Covid-19. 

Videre smitteutvikling og nødvendige tiltak og restriksjoner i forbindelse med virussituasjonen vil ha 

stor betydning for utgiftsnivået i flere tjenester utover i året.  

Årsprognose for kommunen samlet er negativ for 2020. Bildet er sammensatt av direkte utgifter og 

inntektstap knyttet til virusutbruddet, indirekte merutgifter/utsatt omstilling og forutsatte besparel-

ser, og reelt merforbruk innenfor noen tjenesteområder.  

Øyer rammes hardt av skattesvikten som følge av virusutbruddet, og evt. ytterligere statlige kompen-

sasjoner vil være avgjørende for årsresultatet i 2020. Gjennom revidert nasjonalbudsjett ble Øyer 

kompensert for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO i stengeperioden, samt at skatteopp-

kreverfunksjonen blir kommunal ut oktober. Økt rammetilskudd og besparelser som følge av redu-

sert arbeidsgiveravgift i to måneder utgjør til sammen 6,5 millioner kroner, mens tapte skatteinntekt-

er på årsbasis vil være anslagsvis 15 millioner kroner. I tillegg kommer kommunens direkteutgifter 

som følge av Covid-19, og omstillingsprosesser i kommunen som er forsinket og ikke gir nødvendige 

innsparinger for å holde årets budsjettramme.  

Kommunedirektøren tilrår budsjettjusteringer for å hensynta økt rammetilskudd og kompensasjoner 

i revidert nasjonalbudsjett og andre proposisjoner. Budsjettert skatteinngang nedjusteres tilsvaren-

de. Kommunen har fått tildelt øremerkede midler til vedlikehold og rehabilitering, midler til flomfore-

byggende tiltak og ekstra næringsfondsmidler som det også budsjettjusteres for.  
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INVESTERINGER  

Det rapporteres på investeringsprosjekter per 31.8.2020 i henhold til årsbudsjett 2020, med årsprog-

nose. For å se samlet budsjett og regnskap på prosjekter som går over flere år, vises det til oppfølg-

ingsskjema per prosjekt (vedlegg).  

Investeringprosjektene det rapporteres på etter 2. tertial er innenfor gjeldende budsjettrammer, 

med unntak av to prosjekter. For ombygging av kontorbygget på Tretten vil det bli lagt fram egen sak. 

Det ble bevilget 0,5 millioner kroner til kjøp av iPader i skole i sak 21/20. Innkjøpet er foretatt og be-

løper seg til 0,7 millioner kroner.  

Kommunestyret har tidligere vedtatt forskuttering og utbygging av VA-anlegg i Øyer Sør, med inn-

dekning av kostander etter anleggsbidragsmetoden. Det er totalt bevilget 34 millioner til disse to 

prosjektene, 006012 og 006013. Utbyggerne av området vil nå foreta utbyggingen i egenregi, og i KS-

sak 47/2020 vedtok kommunestyret utbyggingsavtale mellom Øyer kommune og Sørbygda Infra AS. 

Tidligere gitt bevilgning til de to nevnte prosjektene, med forskuttering av Øyer kommune finansiert 

ved bruk av lån, trekkes tilbake. I henhold til inngått utbyggingsavtale skal kommunen ha dekket på-

løpte kostander forbundet med utarbeidelse av forprosjekt og kostander som vil påløpe for kontroll 

av planer og oppfølging av utbyggingen med til sammen kr 1 273 000. Utover dette beløpet, som skal 

dekkes av utbyggerne, justeres tidligere gitt bevilgning ned. 

Det arbeides fortsatt med kvalitetssikret kostnadsoverslag og omfang av flomsikringstiltak i Trodal 

boligfelt, etter krav fra NVE og fylkesmannen. Sak om videre framdrift vil bli framlagt. Inntil dette er 

klart rapporteres det på status i prosjekt Trodal i eget oppsett i tertialrapporten. 

Nedenfor følger oversikt over investeringsprosjekter per utgangen av 2. tertial som viser budsjett 

2020, regnskap per 2. tertial (regnskapstall per 12. august) samt prognose for året.  
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  Investeringsregnskap per 2. tertial 2020
Bygg og anlegg 

Investering i anleggsmidler

 Budsjett 

2020 

 Regnskap 

12.08.2020 

 Prognose 

2020  Kommentar 

001004 Tretten idrettshall 235 43 235                  

001134 Ombygging kontorbygg FamIn 924 1 104 1 104              Kommer egen sak på dette prosjektet

001212 Gatelys - avmåling og oppgradering 1 468 0 1 468              

001213 Asfaltering kommunale veger 224 0 224                  

001214 Flomsikring og rydding bekker 472 98 472                  

001220 Øyer og Tretten kirke - vanntåkeanlegg 45 0 45                    

001221 Bakketun bofellesskap 2019 651 625 651                  

001223 Kantine Bakketun - oppgradering 51 0 51                    

001228 Øyer samf.hus - bytte av heis 746 250 746                  

001230 Asfaltering kommunale veger 2019 1 406 149 1 406              

001303 Tingberg  - ventilasjon med kjøling 100 36 100                  

001304 Vidarheim barnehage - gesims 500 0 500                  

001305 Aurvoll skole - SD anlegg 500 300 500                  

001306 Solvang skole - asfaltering park.plass og inng. 700 591 700                  

001307 Vidarheim barnehage - nytt tak gymsal 500 436 500                  

001308 Vidarheim barnehage - nytt kjøleromsaggregat 125 88 125                  

001309 Øyer ungdomsskole - varmegjenvinner 450 313 450                  

001310 Aurvoll skole - asfaltering 300 0 300                  

001311 ØHH/Tretten kontorbygg - alternative energikilder 500 0 500                  

001313 Øyer helsehus - Kjøling 1 000 0 1 000              

001314 Skogvegen - gatelys 700 12 700                  

001315 Lyngvegen - gatelys 350 12 350                  

001316 Solvang skole - varmegarasje for hjelpemidler 600 17 600                  

001317 Tingberg - Sikring av skranke og adgangskontroll 400 0 400                  

001318 Øyer helsehus - bytte av vinduer 400 0 400                  

001319 Idrettshallene - bord og stoler 220 0 220                  

001320 Solvang amfi - høytaleranlegg 320 0 320                  

001321 Flomsikring Kramprudåa 2020 215 0 215                   Tilskudd fra Fylkesmannen på netto 215' (rapporteres netto) 

001322 Flomsikring Mosbekken 2020 170 0 170                   Tilskudd fra Fylkesmannen på netto 170' (rapporteres netto) 

001323 Oppgradering av kommunale veger 5 000 0 5 000              

007311 Utbygging Skriua - støyskjerming 5 787 87 5 787              
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Annet

Investering i anleggsmidler

 Budsjett 

2020 

 Regnskap 

12.08.2020 

 Prognose 

2020  Kommentar 

001019 Prosjektledelse IKT* 577 193 293                  

001023 Oppvekstadministrativt system 122 122 122                  

001050 Visma-flyt fase 2* 230 0 180                  

001051 Dig3-prosjekter 2020-2021* 190 0 50                    

001052 Anskaffelse av arkivkjerne på sikker sone* 190 0 190                  

001053 Kjøp av Microsoft Office-lisenser sikker sone 500 0 450                  

001054 Office365 - fase 2* 50 28 50                    

001095 Agresso - vedtatt videreutviklingsplan* 256 0 256                  

001021 Skanning byggesaksarkiv 500 0 0

001055 Kjøp av iPader i skole 500 0 714                  

001060 Kjøp av IKT-utstyr 2020 500 148 500                  

001070 Velferdsteknologi 2020 500 129 500                  

001071 Helse og omsorg - nye biler 1 400 0 1 400              

* Bevilgning 1,250 mill for 2020 - fordelt på prosjekter

VA (selvfinansierinende)

Investering i anleggsmidler

 Budsjett 

2020 

 Regnskap 

12.08.2020 

 Prognose 

2020  Kommentar 

006012 Økt vannforsyning (H5-H8) 7 440 0 100 Det vises til KS-sak 47/20, Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS

006013 Ny VA-streng Ihle Panorama 25 535 22 122                  Det vises til KS-sak 47/20, Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS

006014 Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik 4 000 5 205

006016 Brattbakken Ind.område - Pumpestasjon 1 000 0 Det foretas en ny vurdering rundt prosjektet

006017 Rehab. ledningsnett Øvregate 3 842 1 024 2 524

006018 Høydebasseng Øyer/Hafjell 200 0 200

006020 Hovedleningsnett til høydebasseng Øyer/Hafjell 150 0 150

006021 Øvre trykksone Tingberg - ledningsanl Haug-Øyer kirke 200 0 200

006025 Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen) 100 0 100

006106 Oppgradering Tretten RA 9 495 14 114 Avventer ny avtale med Lillehammer kommune

006200 Rehabilitering kummer ledningstrekk Øyer Tretten 1 000 0 1 000

006201 Avløpstiltak sammen med Lillehammer 2 000 0 0 Avventer ny avtale med Lillehammer kommune

006202 Rehabilitering kummer og ledningdtrekk Lyngvegen 3 500 219 3 019

006203 Rehabilitering ledningstrekk Skogvegen-Bakkevegen 1 320 901 1 320

006204 Rehabilitering Skogvegen 8 500 262 7 862

006205 Driftsovervåking vannverk 1 400 0 1 400              
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TRODAL BOLIGFELT 

Nedenfor følger en oversikt over totale bevilgninger samt en økonomisk oversikt per 31.08.2020. 

 

 

Det er per i dag oppført fire bygg, henholdsvis to firemannsboliger, en seksmansbolig og en 

åttemannsbolig. Alle boenhetene i den første firemannsboligen er solgt, og det samme er tilfellet for 

boenhetene i åttemannsboligen. I den siste firemannsboligen er det foreløpig solgt én boenhet 

Beias Gruppen AS har gitt beskjed om at de ikke kommer til å igangsette bygging av boligblokkene i 

byggetrinn 1 på nåværende tidspunkt. Dette er noe de kan komme tilbake til senere i prosjektet. 

Øyer kommune har muligheten til å gå til andre aktører for å få realisert disse byggene. Dette forut-

setter i så fall anbudskonkurranse i henhold til lovverket rundt offentlige anskaffelser. Etter krav fra 

NVE og Fylkesmannen må flomsikkringstiltakene i Søre Brynsåa og Trodalsbekken reguleres inn før 

det kan gis videre byggetillatelser i området. 

Det er nå fokus på gjennomføring av reguleringsendring for området der alle flomforebyggingstiltak 

blir lagt inn i planen, dette for å komme videre med utbygging. Reguleringsplanen er satt litt på vent 

for å få tatt en uavhengig kontroll av foreslåtte tiltak for overvann og flom. Dette blir utført i løpet av 

høsten. 

Flomforebygging må uansett utføres for å sikre allerede oppførte bygninger i trinn 1. 

Når det foreligger et kvalitetssikret kostnadsoverslag for videre utbygging, vil det bli lagt frem en 

politisk sak for kommunestyret med detaljert budsjett for resterende utbygging av Trodal boligfelt. 

 

 

 

 

 

 

Bevilgninger Trodal
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 Sum

Nytt boligfelt - Jevneskogen 10 000 10 000

Nytt boligfelt - Trodal 10 000 10 000

Infrastruktur 2 000 3 000 2 000 7 000

Grunnerverv 9 000 9 000 18 000

Langvik rundkjøring 3 050 3 050

Kryss Trodal inkl.veg boligfelt 500 500

Tilleggsbevilgning Vegstad eiendom 4 000 4 000

Trodal trinn 2/ Tverrforbindelse 11 000 10 000 21 000

Sum bevilgninger Trodal boligfelt 73 550

Prosjekt Trodal Aug.

Økonomisk oversikt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt

Bruttokostnader 593      9 052   9 999   1 493   1 460  17 166 8 153    2 808   2 284   3 356    305      56 669     

Mva-kompensasjon -57       -40       -149     -109     -242    -2 876  -1 507  -429     -353     -531     -35       -6 328     

Inntekter/refusjoner -       -       -       -       -300    -173     -69        -4 004 -1 422  -58        -23       -6 049     

Resultat før rentekostnader 536      9 012   9 850   1 384   918      14 117 6 577    -1 625 509       2 767    247      44 292     

Estimerte rentekostnader 9           187      518       610       624      768       948       916      935       1 120    704      7 339       

Totalt per august 2020 545      9 199   10 368 1 994   1 542  14 885 7 525    -709     1 444   3 887    951      51 631     
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TILSYN 2020 – GJENNOMFØRTE OG VARSLEDE PR 31.8.2020 

Rådmannen skal informere om gjennomførte og varslede tilsyn til Kontrollutvalget, denne 
informasjonen inngår i tertialrapportene. Status pr 31.8.2020 framgår av tabellen: 
 

Tjenesteenhet Tilsynsmyndighet 

Type tilsyn 

Tidspunkt Kommentar 

Vann og avløp Mattilsynet 
Tilsyn med distribusjonssystem for 
drikkevann 

I løpet av 
2020 

Tilsyn er varslet uten angivelse av 

tidspunkt 

Vann og avløp Gudbrandsdal energi 
Tilsyn med system for internkontroll og 
av elektriske anlegg 

Vår 2020 Tilsyn avsluttet, avvik lukket 

Bolig og eiendom Lillehammer Region Brannvesen 
Egenvurdering av brannsikkerhet for 
Øyer helsehus, Bakketun bo- og 
servicesenter, Solvang skole og 
Øyerhallen   

Juni - august Tilbakemeldingen godkjent av LRB 

Bolig og eiendom Det lokale El-tilsyn 
El-tilsyn ny brannstasjon i Kongsvegen 
1496 

Juni Påpekte avvik rettes som reklamasjon, 

klargjøre IK-EL perm 

Bolig og eiendom Det lokale El-tilsyn 
El-tilsyn Tretten idrettshall 

Juni Ingen avvik eller mangler ble avdekket. 

Bolig og eiendom Det lokale El-tilsyn 
El-tilsyn Mosjordet barnehage 

Juni Ingen vesentlig feil og mangler ble 

avdekket 

Bolig og eiendom Det lokale El-tilsyn 
El-tilsyn gammel brannstasjon i 
Kongsvegen 1575 

Juni Rapport mottatt, frist for tilbakemelding 

vedr. avvik 23. september 

Bolig og eiendom Det lokale El-tilsyn 
El-tilsyn Aurvoll skole 

Juni Rapport mottatt, frist for tilbakemelding 

vedr. avvik 23. september 

Bolig og eiendom Det lokale El-tilsyn 
El-tilsyn Vidarheim barnehage 

Juli Rapport mottatt, frist for tilbakemelding 

vedr. avvik 30. september 

Bolig og eiendom Det lokale El-tilsyn 
El-tilsyn Øyer rådhus og Øyer 
samfunnshus 

Juli Rapport mottatt, frist for tilbakemelding 

vedr. avvik 15. november 

Bolig og eiendom Det lokale El-tilsyn 
Revisjon av virksomhetens 
internkontroll av elektriske anlegg  

August Revisjonen bemerker at enhetens 

internkontroll for elektriske anlegg er 

tilfredsstillende, risikovurdering er ok, 

vernerunde for avvikskontroll er ok, men 

det må gjennomføres uavhengig kontroll 

på elektriske anlegg i ØHH og Bakketun 
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FINANSRAPPORT PR 31.8.2020 

I henhold til Reglement for finans- og gjeldsforvaltning av 27.9.2018, skal det i forbindelse med 

kvartalsrapportering legges fram rapporter til kommunestyret som viser: 

• Status for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål  

• Status for forvaltning av kommunens gjeldsportefølje 

• Risikovurderinger knyttet renterisiko 

I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram rapport for kommunestyret som viser 

utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 

Kommunestyret vedtok i sak 79/18 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Øyer kommune 

med virkning fra og med 27.9.2018. Reglementet er oppdatert i forhold til ny forskrift om kommun-

ers finans- og gjeldsforvaltning, som understreker at kommunens reglement skal omfatte både 

finans- og gjeldsforvaltning, og at kommunestyret skal ta stilling til hvor stor refinansieringsrisiko som 

skal aksepteres knyttet til lån som forfaller innen ett år. Finans- og gjeldsforvaltningen har som over-

ordnet formål å sikre en tilfredsstillende avkastning samt stabile, forutsigbare og lave netto finansier-

ingskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. 

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at tallgrunnlaget i forbindelse med utarbeidelse av 

finansrapportering per 2. tertial er hentet fra kommunens regnskap per 31.07.2020, og at alle 

nøkkeltall oppgitt i tabeller er av samme dato. 

 

GENERELT 

Virusutbruddet Covid-19 har hatt store konsekvenser i finansmarkedene i 2020. Umiddelbart etter at 

pandemien rammet Europa og Norge utløste dette ekstreme og raske utslag i aksjer, obligasjoner, 

oljepris og kronekurs. Den økonomiske nedturen ville blitt mye større om ikke myndigheter verden 

over hadde strukket seg svært langt for å kompensere tapene. Norges Bank har tatt i bruk kraftige 

virkemidler. Styringsrenten ble senket med 1,25 prosentpoeng i mars og videre med 0,25 prosentpo-

eng i mai. I tillegg til rentekutt ble det gitt massiv likviditetsstøtte til bankene. Siden Norges Bank 

satte ned styringsrenten 7. mai, har renten ligget urørt på 0 %. I forbindelse med rentemøtet i Norges 

Bank den 20. august ble det presentert en rentebane som viser en forsiktig renteoppgang fra slutten 

av 2022. Markedet forventer at Norge setter opp renten tidligere enn andre land.  

 

På bakgrunn av uroen i finansmarkedet har Øyer kommune siden mars fulgt markedet nøye i forbind-

else med eventuelle utfordringer rundt nye låneopptak og refinansieringsrisiko. I 2. tertial har disse 

markedene fungert meget godt. 

 

  



 

24 

 

FORVALTNINGEN AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDLER FOR DRIFTSFORMÅL 

Kommunedirektøren har valgt å holde utenom rapporteringen de midlene som ikke er aktuelle for 

annen plassering enn hos hovedbankforbindelsen. Til sammen dreier dette seg om 46,7 millioner kr 

ved utgangen av juli. De største postene er skattetrekkskontoen, utlånsmidler/ tilskuddsmidler samt 

konto for kommunale krav til Fellesenhet Skatt og innfordring som i forskjellig grad tilhører alle de 

fire samarbeidskommunene. 

I Øyer kommune er det ikke praksis for å ta opp lån før det er nødvendig for å følge opp vedtatt in-

vesteringsplan. Problemstillingen med midlertidig plassering av ubrukte lånemidler er følgelig lite 

aktuell. 

 
Tabell 1 Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

 

Kommunen har som det framgår av tabellen begrensede midler under denne forvaltningstypen. 

Gjennom året vil det være store svingninger i beholdningen. Sum innestående på bank er ved utgang-

en av juli på 57,5 millioner kr. Samlet beholdning har vært plassert hos hovedbankforbindelsen, DNB. 

Sammenliknet med benchmark har Øyer kommune oppnådd noe bedre avkastning, 1,01 % rente i 

perioden, mot benchmark 0,51 % rente. Innskuddsrenten beregnes med utgangspunkt i et påslag på 

1 mnd Nibor. I løpet av året har 1 mnd Nibor beveget seg fra 1,65 % i begynnelsen av januar til 0,10 

% ved utgangen av 2. tertial. Med bakgrunn i dette må det forventes lave innskuddsrenter i tiden 

som kommer. 

 

  

Mill kr % Mill kr % Mill kr %

Innskudd hos hovedbankforbindelse (DNB) 81,2 100 58,2 100 57,5 100

Innskudd med tidsbinding

Andel pengemarkedsfond

Samlet kortsiktig likviditet 81,2 100 58,2 100 57,5 100

Årlig avkastning siden 31.12.2019 1,61 1,47 1,01

Avkastning benchmark (ST1X) 1,05 0,84 0,51

31.12.2019 30.04.2020 31.07.2020
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GJELDSFORVALTNINGEN 

 
Tabell 2 Gjeldsforvaltningen 

I henhold til finansreglementet omfattes ikke kommunenes videreutlånsordning (startlån fra Hus-

banken) av reglementet, men de finansfaglige prinsipper skal anvendes også for disse lånene så langt 

de passer. Startlånene inngår ikke i beregningen av nøkkeltall, som f.eks. prosentvis andel fastrente-

lån, gjennomsnittsrente, rentebindingstid og antall løpende lån.  

Som informert om innledningsvis kuttet Norges Bank styringsrenten med 1,25 prosentpoeng i mars 

måned. I begynnelsen av mai kuttet Norges Bank renten med ytterligere 0,25 prosentpoeng til 0 %. 

Øyer kommunes renter på ordinære flytende lån beregnes i all hovedsak direkte med utgangspunkt i 

3 og 6 måneders Nibor (Nibor rente + påslag). I løpet av året har 3 mnd Nibor beveget seg fra 1,85 % i 

begynnelsen av januar til 0,23 % ved utgangen av 2. tertial. 6 mnd Nibor ligger ved utgangen av terti-

alet på 0,33 %. Dette betyr lavere renter på den flytende delen av renteporteføljen fremover.  

I løpet av 2. tertial er kommunens lånegjeld redusert med 4,4 millioner kr til 535,7 millioner kr ekskl-

usive startlån. Andelen av lånegjelda med fast rente er ved utgangen av juli på 42 %, noe som er 

innenfor kravet i finansreglementet. Dette er en reduksjon på 17 % i forhold til 31.12.2019, og skyld-

es to rentebytteavtaler som utløper neste år, og som derfor ikke lenger kategoriseres som fast rente 

(en rentebytteavtale som har forfall mindre enn ett år frem i tid regnes som flytende). Øyer 

kommune har i tillegg til angitte rentebytteavtaler i tabellen ovenfor rentebytteavtaler for ca 105 

millioner kr som utløper i løpet av de neste 12 månedene, og som derfor ikke inngår i beregnet andel 

fast rente. I henhold til reglementet skal den gjennomsnittlige gjenværende rentebindingen være 

mellom 1 og 4 år. Ved utgangen av 1. tertial er rentebindingen på 2,9 år.  

Gjennomsnittsrenten for lånene er ved utgangen av juli på 1,8 %, noe som er en nedgang på 0,6 % fra 

utgangen av 1. tertial. Renten er høyere enn angitt benchmark, noe som er naturlig i og med at Øyer 

kommune har fastrenteavtaler inngått i en periode med høyere renter enn i dag. Ved utlån beregner 

også bankene seg en rentemargin på Nibor avhengig av lånetype. Eksempelvis betaler Øyer per i dag 

Ramme gjelds- og 

finansreglement Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt

Lån med pt rente (flytende) 70,8 69,1 68,2

Lån med NIBOR-basert rente (flytende) 153,3 203,9 241,9

Lån med fast rente 96,3 96,3 96,3

Renteswap (rentebytteavtaler)* 221 170,3 128,8

Leasingavtaler 0,5 0,5 0,5

Samlet langsiktig gjeld 541,9 3,1 540,1 2,8 535,7 2,9

Gjennomsnittsrente 2,4 2,4 1,8

Benchmark (3 mnd NIBOR) 1,8 1,4 0,3

Antall løpende enkeltlån 14 14 14

Største enkeltlån i samlet portefølje < 35 % 160 30 160 30 160 30

Lån som forfaller og må refinansieres 

innen 12 mnd < 30% 160 30 160 30 160 30

Opptak av nye lån

Startlån-Husbanken 51,9 58,7 58

Samlet langsiktig gjeld inkl. startlån 593,8 598,8 593,7

Rbt: gjennomsnittlig rentebindingstid

* Renteswap (rentebytteavtaler) sikrer renteeksponering på underliggende låneportefølje. I tabellen fremkommer renteswap-avtaler

med forfall senere enn 12 mnd frem i tid. Lån med NIBOR-basert rente er redusert tilsvarende.

> 30 % 59 49 42

31.12.2019 30.04.2020 31.07.2020

> 30 % 41 51 58
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et påslag på Nibor på 0,6 % for flytende lån i Kommunalbanken. I Reglement for finans- og gjelds-

forvaltning fremkommer det at et enkeltlån ikke skal utgjøre mer enn 35 % av den samlede låne-

porteføljen, samt at ikke mer enn 30 % av den samlede låneporteføljen kan ha forfall innen 12 

måneder. Det største enkeltlånet er et sertifikatlån på 160 millioner kr, og dette er også det eneste 

lånet som forfaller innen 12 måneder. Sertifikatlånet utgjør i underkant av 30 % av låneporteføljen, 

noe som er innenfor kravene i finansreglementet.  

 

Årets opptak av startlån hos Husbanken på 10 millioner kr ble foretatt i april.  Ved utgangen av juli 

har Øyer kommune startlån i Husbanken på 58,0 millioner kr med en nominell rente på 1,56 %. 

 

Totalt utgjør den samlede låneporteføljen inkludert startlån og leasingavtaler 593,7 millioner kr. 

 

RENTERISIKO 

 
Tabell 3 Renterisiko 

Med den fordelingen av gjeldsporteføljen på fast og flytende rente som Øyer kommune har pr utgan-

gen av juli, er den potensielle merutgiften ved 1 % økning av renten på 3,1 millioner kr på årsbasis. 

Dersom en «netto» gjeldsbetraktning legges til grunn reduseres merutgiften med 0,6 millioner kr til 

2,5 millioner kr som følge av økte renteinntekter av kommunens bankinnskudd. Vann og avløp sin 

andel av gjeld med flytende rente, og rentekompensasjon fra staten til investeringer, vil redusere den 

potensielle merutgiften noe, anslagsvis med ca 30 % . 

 

 

Nåværende gjeld og plasseringer

Balanse 

%

Balanse 

NOK

Endrings-

parameter Rbt

Beregnet 

tap 

MNOK

Gjeld med flytende rente 58 310,1 1 % -3,1

Rentekompensasjon

Selvkostområde

Gjeld med fast rente 42 225,1 2,9

Passiva 100 535,2 -3,1

Bank 100 57,5 1 % 0,6

Finans aktiva 0,6

Hvis renta øker med 1 % vil det med nåværende lån medføre årlig tap på: -2,5


