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INNLEDNING  

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

etter første halvår. Det rapporteres på økonomisk drift, investeringer og finans, samt tilsyn som er 

gjennomført i kommunen. 

Budsjett 2019 ble vedtatt 29. november 2018 i kommunestyresak 111/18. Det er budsjetter med et 

netto driftsresultat på 2,26 % i 2019. Øyer kommunes handlingsregel i økonomiplanperioden er netto 

driftsresultat på 1,75 %.  

I henhold til kommunelovens § 47 og forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner §§ 

10 og 11 skal det foretas budsjettendringer gjennom året dersom dettes anses påkrevd. Rådmannen 

foreslår ikke budsjettjusteringer etter første halvår, men at det jobbes kontinuerlig med å følge opp 

tiltak i tjenesteenhetene for å forhindre merforbruk på årsbasis. Behovet for budsjettjusteringer 

vurderes på nytt etter tredje kvartal. 
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SYKEFRAVÆR 

I 2. kvartal 2019 er sykefraværet på 7,2 %. Korttidsfraværet på 1,0 % og langtidsfraværet på 6,2 %. 

Fraværet er lavere enn 2. kvartal 2018, som var på 8,6 %, men det er fortsatt på et høyere nivå enn 

hva som er ønskelig. Det ses også en reduksjon i fraværet fra årets 1. kvartal, da fraværet lå på 8,8 %. 

Siden 1. kvartal er det reduksjon i korttidsfravær og økning i langstidsfravær. 

 

 
 

Sykefraværstall for 2019 presenteres på tjenesteenhetsnivå som følge av ny organisering. Dette gir 

ikke sammenlignbare tall med tidligere års fraværsrapportering. 
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OPPSUMMERING ØKONOMI 

ØKONOMISK OVERSIKT PER 2. KVARTAL 2019 

 

RÅDMANNENS VURDERINGER  

Årsprognose etter 2. kvartal viser forventa merinntekter fra konsesjonskraft, skatt, eiendomsskatt, 

renter og utbytte. Fra tjenesteenhetene meldes det negative årsprognoser fra barneskolene, felles-

utgifter barnehage, helse og familietjenesten, Øyer helsehus, hjemmetjenesten og bofellesskap og 

miljøtjenester. De øvrige tjenestene har prognose balanse, og det meldes om mindreforbruk på Øyer 

ungdomsskole og fellesutgifter grunnskole. 

Samlet for kommunen er årsprognose etter første halvår negativ. Rådmannen tilrår ikke budsjettjust-

eringer per 2. kvartal for å omfordele mellom tjenester, men at det jobbes kontinuerlig med tiltak i 

Årsprognose 

2. kvartal

100 Sentraladministrasjon 5 714 10 656 10 731 53,3 % 0

130 Fellesenhet Skatt og innfordring -1 026 0 0 - 0

150 Interkommunalt samarbeid 6 538 17 570 17 570 37,2 % 0

200 Fellesutgifter 4 377 11 286 9 569 45,7 % 700

220 Fellesutgifter grunnskole 1 629 3 725 3 811 42,7 % 300

230 Fellesutgifter barnehage 9 816 21 939 21 954 44,7 % -970

300 Mosjordet barnehage 3 052 6 232 6 243 48,9 % 0

320 Vidarheim barnehage 5 330 10 707 10 724 49,7 % 0

340 Aurvoll skole 5 578 10 678 10 708 52,1 % -200

350 Solvang skole 10 057 20 459 20 512 49,0 % -1 000

370 Øyer ungdomsskole 7 989 19 508 19 564 40,8 % 400

420 Helse og familie 27 178 55 305 55 672 48,8 % -1 750

440 Stabsfunksjoner helse og omsorg 1 681 3 549 3 620 46,4 % 0

441 Øyer helsehus 18 820 35 758 35 849 52,5 % -2 000

442 Hjemmetjenester 10 572 21 706 21 740 48,6 % -600

443 Bofellesskap og miljøterapi 14 576 30 595 30 759 47,4 % -300

500 Kultur og fellestjenester 9 333 15 004 15 161 61,6 % 0

510 Tekniske tjenester 10 950 27 391 27 884 39,3 % 0

910 Avskrivninger -59 -13 100 -13 100 0,4 % 0

Sum 152 107 308 969 308 969 49,2 % -5 420

900 Skatt, rammetilskudd og finans -176 760 -308 969 -308 969 57 %

Skatt og rammetilskudd 2 000                

Eiendomsskatt 200                   

Renteinntekter 500 

Utbytte 100                   

Renteutgifter 500                   

Avdrag 500-                   

Sum 2 800

Totalt -24 652 0 0 -2 620

Tjenesteenhet 

Regnskap 

30.6.2019

Justert 

budsjett 

2019

Forbruk i 

%

Opprinnelig 

budsjett 

2019
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tjenesteenhetene for å forhindre merforbruk på årsbasis. Nye vurderinger om det skal foretas 

budsjettjusteringer gjøres i tredje kvartalsrapport.  

 

SKATT OG FINANS (BUDSJETTSKJEMA 1A) 

SKATTEINNTEKTER  

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE  

Øyer kommune har budsjettert med inntekts- og formueskatt på 146,4 millioner kroner i 2019. Per 2. 

kvartal er skatteinngang 74,7 millioner kroner, dette er 1,2 millioner kroner høyere enn budsjettert 

nivå (periodisert budsjett). Tidligere år har skatteinngangen i juni vært stor som følge av tilleggsfor-

skudd med forfall i mai, hvor en del innbetalinger «fløt over» til juni. I de seinere årene har disse be-

løpene gått ned, uten at dette er fanget godt nok opp i periodiseringsmodell for skatteinntektene. 

Øyer ligger likevel foran årsprognosen etter første halvår, og hvis denne trenden fortsetter gjennom 

året vil det kunne gi merinntekter fra skatt i størrelsesorden 2 millioner i 2019.  

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

metilskuddet. Inntektsutjevning etter 2. kvartal er noe lavere enn budsjettert. Inntektsutjevningen 

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

kommunens skatteinngang.  

EIENDOMSSKATT 

Vedtatt budsjett for eiendomsskatt i 2019 er 38,0 millioner kr. Prognose for eiendomsskatt er 0,2 

millioner kr over budsjettert nivå etter 2. kvartal. 

 

RAMMETILSKUDD  

For 2019 er det budsjettert med rammetilskudd på 151,2 millioner kroner, inkludert inntektsutjevn-

ing på 4,7 millioner kr og ordinære skjønnsmidler på 2,3 millioner kr. Prognosen er uendret etter 2. 

kvartal.  

 

GENERELLE STATSTILSKUDD  

INTEGRERINGSTILSKUDD  

Det er budsjettert med 14,4 millioner kr i integreringstilskudd i 2019. Kommunen vil få høyere til-

skudd ved å ta imot 12 flyktninger, som vedtatt for 2019. Per første halvår er det fortsatt knyttet 

usikkerhet til årets endelige bosetting. En familie på seks personer er bekreftet og kommunen har 

fått spørsmål om å bosette ytterligere en familie på fem personer, dette er ikke bekreftet per i dag. 

Med denne bosettingen vil integreringstilskuddet i 2019 være på 19 millioner kroner. Rådmannen 

har fullmakt til å disponere integreringstilskudd utover budsjettert nivå.  
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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. Prognose for året er balanse.  

UTBYTTE 

I tabellen nedenfor framgår budsjettert utbytte, prognose for året og avvik i forhold til budsjettert 

(tall i 1.000 kr) for de aktuelle aksjeselskapene: 

Selskap 
Budsjettert 

utbytte 2019 
Prognose 
utbytte Avvik 

Gudbrandsdal Energi AS 8 127 8 127 0 

Eidsiva Energi AS 1 620 1 708 88 

Øvrige* 0 7 7 

Totalt 9 747 9 835 95 

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

Bruvoll. For 2019 utgjør dette samlet kr 7 000. 

RENTER OG AVDRAG  

På rentemøte i juni ble styringsrenta økt til 1,5 %. Dette er tredje renteøkning fra september 2018. 

Endring i internasjonale renter, global uro i finansmarkedet og forventingene om at en norsk «olje-

boost» vil snu i 2020, gjør at Norges Bank har endret formen på rentebanen i markedet og skjøvet på 

ytterligere rentehevinger. Det er forventet at Norges Bank kommer til å signalisere renteoppgang 

mot slutten av året på neste rentemøte i september, hvis ikke renta settes opp igjen allerede da. 

Fastrentene har falt markant i årets første halvår, og ligget lavere enn de korte rentene. 

RENTEBUSJETTET  

For 2019 er det budsjettert med 2,0 % rente for den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente.  

Kommunens flytende lån har ved utgangen av 2. kvartal renter rundt dette nivået. Gjennomsnitts-

renten for kommunenes låneportefølje, inklusive sertifikatlån og rentebytteavtaler, er på 2,3 %. Som 

følge av god likviditet og rentenivået hittil i år er renteinntektene noe høyere enn budsjettert nivå.  

Det er ikke foretatt beregninger av årets kalkulatoriske renter og avdrag for lån knyttet til selvkost-

områder per første halvår, dette vil det bli rapportert på i tredje kvartal.  

For mer informasjon knyttet til gjeldsforvaltningen vises det til finansrapportering per 1.kvartal som 

finnes lengst bak i dette dokumentet. 

AVDRAG PÅ LÅN 

Minimumsavdrag er det laveste Øyer kommune kan betale i avdrag i året, jf. Kommuneloven § 50 nr. 

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

Foreløpig beregning av årets minimumsavdrag viser merutgifter på 0,5 millioner kr.  
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ØKONOMISK STATUS TJENESTEENHETER (BUDSJETTSKJEMA 1B) 

100 SENTRALADMINISTRASJON  

Driften i sentraladministrasjon er i henhold til årets budsjettramme. Det er 

lagt inn forventa inntekter på 0,3 millioner kr fra eksterne tilskuddsmidler i 

2019. Det arbeides med å finne aktuelle områder å søke på. Dette er en 

forutsetning for budsjettbalanse på årsbasis. 

 

 

 

 

150 INTERKOMMUNALT SAMARBEID  

Regnskapet for interkommunalt samarbeid er i økonomisk balanse etter 
første halvår. Det knytter seg noe usikkerhet til kostnadsnivået på inter-
kommunal legevakt, men konkrete tall og tiltak på dette vil tidligst være 
tilgjengelig ved rapportering for 3. kvartal. 
 

 

 

 

 

200 FELLESUTGIFTER 

Det er avsatt 6,5 millioner kr til pris- og lønnsvekst (deflator) 2019, og det 

er lagt til grunn en samlet pris- og lønnsvekst på 2,8 % i hht. forutsetning-

ene i statsbudsjettet. Rådmannen har fordelt årets prisvekst til de ulike 

tjenesteenhetene. Lønnsveksten vil bli fordelt når årets lønnsoppgjør er 

kjent. Det forutsettes at den avsatte potten vil dekke årets lønns- og pris-

vekst. 

I budsjettet for 2019 er satsene for budsjettering av pensjon videreført på 

samme nivå som i budsjett 2018. Det er videre lagt inn som budsjettforut-

setning at årets premieavvik avsettes til pensjonsfond. Siste premieprognose fra KLP er uendret fra 

det som lå til grunn ved utarbeidelse av budsjett 2019.  

Nettoinntekter fra salg av konsesjonskraft ligger etter første halvår an til å bli høyere enn budsjettert. 

Anslagsvis merinntekt på 0,7 millioner kr. 

Per 2. kvartal er det ellers noen mindre avvik innen fellesutgifter som håndteres innenfor budsjett-

rammen, og det forventes budsjettbalanse ved årsslutt.  

Opprinnelig budsjett 

10 656 

Justert budsjett 

10 931 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

17 570 

Justert budsjett 

17 570 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

11 286 

Justert budsjett 

9 425 

Prognose 

Merinntekter: + 700 
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220 FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE 

Det meldes en positiv årsprognose på 0,3 millioner kr som skyldes to for-

hold. Kommunen har færre gjesteelever enn tidligere, og de gjesteelevene 

det er snakk om har lite eller ingen spesialpedagogisk hjelp. Det er påløpt 

utgifter som gjelder 2018 på 135 000 kroner, men dette løses innenfor 

rammen. Totalt sett en pluss på denne posten på 160.000 kroner. 

Dersom utgiftene til skoleskyss følger trenden fra vårhalvåret kan man for-

vente et positivt avvik. Vi har ikke har fått faktura med nytt elevgrunnlag 

enda, men en forsiktig positiv prognose er på 140 000 kroner. 

De to barneskolene i kommunen leaser i dag iPader til alle elever. Det er gjort en vurdering av om en 

skal fortsette med leasing eller gå over til å kjøpe iPader. Kostnader på leasing over 3 år og kjøp er 

omtrent det samme, men med leasing blir vi i etterkant fakturert ca 1000 kr per enhet som ikke er i 

orden, i tillegg faktureres ladere og kabler som ikke er i orden. I tillegg er det en stor jobb å gå gjenn-

om alle enheter ved utskifting. Det vurderes som både rimeligere og mindre ressurskrevende å gå 

over til å kjøpe utstyr. På bakgrunn av dette tilrår rådmannen at det bevilges investeringsmidler på kr 

112 000 ekskl. mva til kjøp av iPader i barneskolene. Kjøpet finansieres ved låneopptak, og budsjet-

terte leasingutgifter på Aurvoll og Solvang omdisponeres til dekning av renter og avdrag. 

Overgang fra leasing til kjøp av iPad i skolen 

 Antall  Investering 2019 Leiepris 2019 

Aurvoll  2 5 600 1 848 

Solvang  38 106 400 35 112 

Totalt  40 112 000 36 960 

 

 

230 FELLESUTGIFTER BARNEHAGE 

De største utgiftspostene på fellesutgifter barnehage knytter seg til til-

skudd til private barnehager, samt utgifter til spesialpedagogisk hjelp og 

tilrettelegging i barnehagene. 

Alle vedtak på spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er nå fattet og bereg-

net kostnad på dette ligger rett i underkant av 1 million høyere enn bud-

sjettert. Sakkyndige vurderinger styrer mye av vedtakene om spesialpeda-

gogisk hjelp. Når det gjelder vedtak om tilrettelegging i barnehagen så er 

det et stort antall av barna som har hatt vedtak over år og som nå går siste 

året i barnehagen. Det er utfordrende å redusere disse vedtakene siste året før skolestart. Det tar tid 

å endre praksis, og beregningene viser at vi neste år vil gå ned på vedtak slik at utgiftene matcher 

budsjettramma, så den budsjettmessige utfordringen gjelder inneværende år. Øvrige budsjettposter 

har per nå prognose balanse. Det er lite rom for fleksibilitet mellom budsjettpostene, da mye er styrt 

utenfra eller er rettighetsstyrt. Det er avsatt 30 000 kroner til felles planleggingsdag. Denne budsjett-

posten kan strykes og er innarbeidet i prognosen over. 

 

Opprinnelig budsjett 

3 725 

Justert budsjett 

3 761 

Prognose 

Mindreforbruk: + 300 

Opprinnelig budsjett 

21 939 

Justert budsjett 

22 363 

Prognose 

Merforbruk: - 970 
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300 MOSJORDET BARNEHAGE 

Inntektene i Mosjordet er lavere enn budsjettert, dette skyldes alderssam-

mensetningen i barnegruppa og noen ledige plasser i perioder av året. 

Utover høsten fylles plassene opp, og fra årsskiftet forventes inntektene å 

være stabile. For å kompensere for sviktende inntekter reduseres beman-

ningen i perioder med ledige plasser. Det forventes balanse ved årets 

slutt.  

 

 

 

320 VIDARHEIM BARNEHAGE 

Vidarheim barnehage har foretatt ansettelser og innkjøp i tråd med 

vedtak om økt antall plasser fra 1. august. Utover dette er driften i 

henhold til det som er planlagt og det forventes balanse ved årets slutt.  

 

 

 

 

 

340 AURVOLL SKOLE 

Foreløpig beregnede merutgift på lønn for 2019 er beregnet til ca 650 000 

kr. Dette skyldes blant annet spesielle utfordringer våren 2019 og at kom-

pensasjon for elevutfordringer gitt i budsjett ikke dekker opp tilbudet som 

må gis i SFO. For å møte de økonomiske utfordringene reduseres bemann-

ingen med en fagarbeider fra 1.8.19 og en lærer fra 1.10.19 høsten 2019. 

Dette er foreldrepermisjoner som det ikke vil bli satt inn vikar for. Dette 

vil gi en innsparing på 340 000 kroner. En lærer har redusert stillingen sin 

med 20 % fra høsten 2018, og fortsetter med det i 2019. Dette utgjør ca 

110 000 kroner i året i redusert lønnskostnad.  

Prognosen etter disse tiltakene er et merforbruk på 200 000 kroner. 

 

 

 

Opprinnelig budsjett 

6 232 

Justert budsjett 

6 293 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

10 707 

Justert budsjett 

11 702 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

10 678 

Justert budsjett 

10 708 

Prognose 

Merforbruk: - 200 
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350 SOLVANG SKOLE 

Foreløpig beregnet merutgift for 2019 er beregnet til ca 1,3 millioner kr. 

Dette skyldes blant annet spesielle utfordringer knyttet til enkeltelever. 

Det er gjort tiltak for å få på plass mer riktig bemanning som medfører at 

man får større fleksibilitet og kvalitet i det arbeidet som gjøres. Det fører 

til at det nå er en mer optimal drift. Det er færre ansatte i antall, men med 

høyere og riktigere kompetanse. 4,17 årsverk assistent og andre ansatte 

er byttet ut med 2 årsverk med godt kvalifiserte lærere. Det er stor lønns-

forskjell på disse to gruppene, derfor gir ikke redusert antall årsverk full 

effekt knyttet til besparelser. For høsten 2019 gir det en innsparing på 300 000 kroner, årseffekten er 

ca 600 000 kroner.  

Prognosen etter disse tiltakene er et merforbruk på ca 1,0 millioner kroner. 

 

 

 

370 ØYER UNGDOMSSKOLE 

Fra ungdomsskolen ble det meldt om et mulig mindreforbruk i årets første 

rapportering. Etter andre kvartal er prognosen et mindreforbruk på 

400 000 kroner. Dette skyldes at det ikke blir satt inn vikar ved sykefravær 

og permisjon. 

 

 

 

 

420 HELSE OG FAMILIE  

Helse og familietjenesten melder om omfattende økonomiske utfordring-

er etter andre kvartal. Flere av områdene som var omtalt ved årets første 

rapportering viser forverring.  

Innenfor barnevern er det berammet flere fylkesnemndsaker som inne-

bærer utgifter til sakkyndige og advokat, samt kostnader til plassering. Det 

er i tillegg kjøpt inn private veiledningstjenester til tiltak i mange saker i 

første halvår. Det tilstrebes å redusere dette i andre halvår ved bruk av 

egne ressurser i den grad det vurderes mulig.  

Fordi det ikke har vært egnede bo- og omsorgstilbud og kompetanse i kommunen har det vært kjøpt 

inn tjenester fra privat leverandør. Det er igangsatt arbeid med sikte på å legge til rette tilbud i egen 

Opprinnelig budsjett 

20 459 

Justert budsjett 

20 512 

Prognose 

Merforbruk: - 1 000 

Opprinnelig budsjett 

19 508 

Justert budsjett 

19 564 

Prognose 

Mindreforbruk: 400 

Opprinnelig budsjett 

55 305 

Justert budsjett 

55 671 

Prognose 

Merforbruk: - 2 000 
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regi. En av sakene gjelder ressurskrevende brukere. Pga. endring i praksis knyttet til beregning av 

statlig refusjon for ressurskrevende brukere er det en inntektssvikt på én million kroner i 2019. 

Øyer kommune er anmodet om å bosette 12 flyktninger inneværende år. Foreløpig har kommunen 

fått bekreftet fra IMDI om at seks personer vil bli bosatt i 2019. Pga. store endringer i behovet for å 

bosette flyktninger må aktiviteten i kommunen på dette området tilpasses nye økonomiske rammer. 

Samtidig som inntekter gjennom integreringstilskuddet reduseres er det kommet endringer i intro-

duksjonsloven som innebærer at hovedregelen nå er at alle skal tilbys 3 år på introduksjonsprogram 

mot tidligere to. Dette gir økonomiske utfordringer som tilstrebes løst innenfor enhetens rammer i 

år. Pga. mange deltakere på introduksjonsprogram i andre halvår og usikkerhet knyttet til mottak 

hefter det usikkerhet til årsprognosen for flyktningetjenesten.   

441 ØYER HELSEHUS 

Fire nye plasser ble tatt i bruk i Øyer helsehus i februar. Ansettelser og 

planlegging for ytterligere fire plasser pågår og disse vil bli satt i drift fra 

oktober. Drift av helsehuset har fortsatt utfordringer som gir økonomisk 

ubalanse i 2019. Fra oktober 2018 har det vært nødvendig med ekstra be-

manning grunnet pasientbehov. Behovet vurderes kontinuerlig, og er rig-

get slik at ekstra bemanning kan tas raskt ned. Medisinsk utvikling er usik-

ker, men det ligger an til at behovet vil være til stede ut året. Dette med-

fører merutgifter i størrelsesorden 2,3 millioner kr. Videre har økt press på 

korttidsavdelingen medført at det til tider har blitt oppbemannet.  

Tiltak for å redusere merforbruket er at innleie av vakter kun foretas ved behov, men bemanning og 

faglig forsvarlighet tilsier at vikarstopp ikke er forsvarlig i de fleste tilfeller.  

Det ble lagt inn investeringsmidler til å klargjøre økt antall plasser i første kvartalsrapport. Etter ved-

taket ser man at bevilgningen på kr 120 000 ikke er nok for å dekke de faktiske utgiftene til økte plas-

ser. En elektromedisinsk kontroll konkluderer med at mye av utstyret må fornyes. I tillegg er det be-

hov for investering i noe inventar som det ikke var tatt høyde for i forhold til å bli en fullverdig avdel-

ing. Endelige utgifter vil bli kvalitetssikret og lagt fram i tredje kvartalsrapport.  

442 HJEMMETJENESTER 

Situasjonen i hjemmetjenesten etter 2. kvartal beskrives fortsatt som 

krevende. Det har over tid vært utfordringer med å få dekket et svanger-

skapsvikariat. Vikariatet har vært lyst ut flere ganger, og det har vært nød-

vendig med innleie fra vikarbyrå. Det jobbes nå med alternative løsninger 

for stillingen.  

Døgnmulkt til sykehuset for overliggere er på over 200 000 kr etter første 

halvår. Videre ligger utgifter til medisinsk forbruksmateriell over budsjett 

pga. behov for spesielle bandasjer og skifteutstyr. Det er undersøkt om 

dette kan dekkes av Helfo, men svaret var negativt.  

Prognose etter 2. kvartal er merforbruk på 0,6 millioner kr.  

 

Opprinnelig budsjett 

35 758 

Justert budsjett 

35 849 

Prognose 

Merforbruk: - 2 000 

Opprinnelig budsjett 

21 706 

Justert budsjett 

21 740 

Prognose 

Merforbruk: - 600 
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443 BOFELLESSKAP OG MILJØTERAPITJENESTER 

Innenfor miljøtjenester og bofellesskap er det mindreforbruk til støtte-

kontakter fordi det er for få støttekontakter. Bofellesskap har merforbruk 

som skyldes ekstra utgifter til brukere. Dette behovet fortsetter for to av 

brukere utover høsten og mot vinteren. Tiltak for å begrense utgiftene er 

iverksatt. 

BPA-ordning som ikke har blitt startet opp planlegges igangsatt høsten 

2019. Dette har gitt besparelser gjennom første halvår. 

Arbeid og aktivitet må påregne noe økning av personal på enheten fra høsten, da det kommer nye 

krevende brukere. Tiltak for å håndtere detter er å søke om midler hos IMDi. Videre har avdelingen 

uforutsette utgifter ved lederskifte i høst, som gir dobbel lønnsutgift utover budsjettert en periode. 

Samlet årsprognose er et merforbruk på 0,3 millioner kr. 

 

500 KULTUR OG FELLESTJENESTER 

Samlet har tjenesteenheten årsprognose balanse.  

I Kulturskolen følges inntektsutviklingen opp. Det er negativt avvik etter 

første halvår, men dette vil rettes opp med en inntektsføring av musikal-

inntekter som ikke er foretatt. 

Det ble bevilget midler til full arkivstilling i første kvartalsrapport. Stillin-

gen er lyst ut og vil bli besatt fra midten av september. Det er ellers noen 

avvik på driftsposter etter første halvår, dette følges opp framover. 

 

510 TEKNISKE TJENESTER 

For tekniske tjenester meldes årsprognose balanse etter første halvår, 

med noen risikoområder som må følges opp utover høsten. 

Drift av kommunal eiendom er samlet i henhold til budsjett etter 2. kvart-

al, utviklingen i energipriser og forbruk ut året den største budsjettrisiko-

en for enheten. Samme pristrend og forbruk som året før vil gi merforbruk 

på energibudsjettet. Oppdatert prognose legges fram i 3. kvartal.  

Fra veg, vann og avløp meldes det at aktiviteten på sjølkostområde vann 

og avløp er i henhold til budsjett. Drift og vedlikehold av kommunale veg-

er melder risiko i forhold til å overholde budsjettrammen. Sommervedlikehold utføres på et absolutt 

minimumsnivå. Det gjennomføres nytt anbud for brøyting og prisene i ny avtale vil være avgjørende 

for årets økonomiske resultat, sammen med høstens snømengder.  

Arbeidet med kommunedelplan Øyer sør er forsinket i påvente av traseer/kryssvalg for ny E6.  

 

Opprinnelig budsjett 

30 595 

Justert budsjett 

30 758 

Prognose 

Merforbruk: - 300 

Opprinnelig budsjett 

15 004 

Justert budsjett 

15 161 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

27 391 

Justert budsjett 

27 884 

Prognose 

Balanse 
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INVESTERINGER  

Det rapporteres på investeringsprosjekter per 30.6.2019 i henhold til årsbudsjett 2019, 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. kvartal er innenfor gjeldende budsjettrammer, 

med unntak av utstyr til økt antall plasser i Øyer helsehus, som er omtalt tidligere i rapporten. 

Kvalitetssikret prognose for dette prosjektet vil bli framlagt i 3. kvartal. 

Etter en vurdering av kostnader og andre forhold ved kjøp eller leasing av iPader til barneskolene ber 

rådmannen om investeringsmidler til kjøp av iPader inneværende år. Det vil bli lagt inn midler for 

kjøp i årene framover i ny økonomiplan.  

Sak om videre framdrift i Trodal boligfelt er ikke klar, da det arbeides med kvalitetssikret kostnads-

overslag og flomsikringstiltak som må reguleres inn etter krav fra NVE og fylkesmannen. Inntil dette 

er klart rapporteres det på status i prosjekt Trodal i eget oppsett i kvartalsrapporten. 

Prosjekt 9117 Gang- og sykkelveg Tjønnlykkja – Aurvoll har bevilgning flere år tilbake i tid, og det ble 

ikke rebudsjettert til dette prosjektet inneværende år. Det påløper utgifter i størrelsesorden 0,16 

millioner kroner i 2019, dette er prosjektering av det planlagte tiltaket. Det vil bli lagt fram egen sak 

for kommunestyret i 2019 for å ta stilling til om prosjektet gjennomføres eller om bevilgningen som 

er gitt skal inndras.  

 

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

2019, regnskap per 2. kvartal samt prognose for året. Det gjøres oppmerksom på at kolonne 

«Budsjett 2019» i tillegg til vedtatt budsjett for 2019 også inneholder foreslått rebudsjettering av 

tidligere ubrukte investeringsmidler.    
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 Investeringsregnskap per 2. kvartal 2019
Bygg og anlegg 

Investering i anleggsmidler

 Budsjett 

2019 

 Regnskap 

30.06.2019 

 Prognose 

2019  Kommentar 

001004 Tretten idrettshall 888             321 661              

001131 Kontorer helse- og rus, Skarpsnobygget 350             24 350              KS-sak 61/19

001134 Ombygging kontorbygg FamIn 1 000          44 1 000           

001197 Ny Tretten brannstasjon 4 869          4 484 4 869           

001212 Gatelys - avmåling og oppgradering 2 120          115 2 120           

001213 Asfaltering kommunale veger 528             0 528              

001214 Flomsikring og rydding bekker 448             125 448              

001216 Gatelys Bakkevegen 317             463 317               Gjenstår avregning mot GE som bedrer resultatet 

001217 Ny kommunestyresal 2018 1 000          69 1 000           

001220 Øyer og Tretten kirke - vanntåkeanlegg 50               0 50                 

001221 Bakketun bofellesskap 2019 680             0 680              

001223 Kantine Bakketun - oppgradering 200             130 200              

001225 SD-anlegg skole og barnehage 900             0 900              

001227 Øyer u.skole - asfaltering ved inngang 300             0 300              

001228 Øyer samf.hus - bytte av heis 800             44 800              

001229 Utfasing oljefyr 800             0 800              

001230 Asfaltering kommunale veger 2019 2 500          0 2 000            Noe utsatt fremdrift i påvente av va-utskifting 

001231 ØHH - maskineri kjøl- og fryserom 500             461 461              

005508 Flomsikringstiltak 31               31 31                 

007311 Utbygging Skriua - støyskjerming 2 899          46 2 899           

009117 G/S-veg Tjønnlykkja-Aurvoll -              60 160               Kommer egen sak 

Annet

Investering i anleggsmidler

 Budsjett 

2019 

 Regnskap 

30.06.2019 

 Prognose 

2019 

001017 Office365* 100             0 37                  Prognose balanse samlet for 2017-2019 

001019 Prosjektledelse IKT* 457             136 296               Budsjettmidler omdisponeres til pro 001023 

001023 Oppvekstadministrativt system* 400             43 526               Budsjettmidler omdisponeres fra pro 001019 

001024 Valg 2019* 100             0 100              

001095 Agresso - vedtatt videreutviklingsplan* 300             0 300              

001021 Skanning byggesaksarkiv 500             0 500              

001025 Kjøp av IKT-utstyr 2019 500             274 500

001026 Velferdsteknologi 2019 500             0 500

001189 Fakkelmannen 1 000          0 1 000

001232 ØHH-Inventar og utstyr til 4 nye plasser 120             0 KS-sak 61/19 - Prognose foreløpig usikker

001233 Vidarheim-Inventar og utstyr ny avdeling 230             0 230 KS-sak 61/19

* Bevilgning 1,3 mill for 2019 - fordelt av administrasjonen

VA (selvfinansierinende)

Investering i anleggsmidler

 Budsjett 

2019 

 Regnskap 

30.06.2019 

 Prognose 

2019 

006012 Økt vannforsyning (H5-H8) 7 440          0 Prognose avhenger av utbyggeravtaler

006013 Ny VA-streng Ihle Panorama 25 554       206 Prognose avhenger av utbyggeravtaler

006014 Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik 3 600          0 100 Kun tilstandsundersøkelser i 2019

006016 Brattbakken Ind.område - Pumpestasjon 700             0 700

006017 Rehab. ledningsnett Øvregate 4 000          77 2 000 Arbeider vil fortsette i 2020

006018 Høydebasseng Øyer/Hafjell 200             0 200

006020 Hovedleningsnett til høydebasseng 

Øyer/hafjell 50               0 50

006021 Øvre trykksone Tingberg - ledningsanlegg 

Haug - Øyer kirke 200             0 200

006025 Høydebasseng Hunder 

(Sørbygdsstrengen) 100             0 100

006075 Rehabilitering kummer og ledningstrekk 

Granrudmoen 3 745          1 648 3 745           

006077 Oppgradering driftsovervåkning 2 586          1 683 2 586           

006106 Oppgradering Tretten RA 9 495          0 50                 Egen sak kommer senere

006134 Høydebasseng Romsås-Winge -              795  Kommer sluttrapport 
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TRODAL BOLIGFELT 

Nedenfor følger en oversikt over totale bevilgninger samt en økonomisk oversikt per 30.06.2019. 

 

 

Det er per i dag oppført tre bygg, henholdsvis to firemannsboliger og en åttemannsbolig. Alle enhet-

ene i den første firemannsboligen er solgt, og alle enhetene i åttemannsboligen er solgt. I den siste 

firemannsboligen er det foreløpig solgt én boenhet. For bygg nummer fire, en seksmannsbolig, er 

grunnarbeidet utført.  

 

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 så må flomsikkringstiltakene i Søre Brynsåa og Trodalsbekken reguleres inn før 

vi kan gi videre byggetillatelser i området.  

 

Det er nå fokus på å få ferdig reguleringsendring for området der alle flomforbyggingstiltak blir lagt 

inn i planen, dette for å komme videre med utbygging. Planen er at vi skal få ferdigbehandlet endr-

ingene i høst. Prosjektering av infrastrukturen i forbindelse med byggetrinn 2 går parallelt med plan-

endringen for ikke å tape mye tid og for å få en oversikt over kostnader forbundet med utbyggingen. 

Det samme er tilfellet med prosjektering av vegen som skal danne tverrforbindelsen mellom Kongs-

vegen og Gamlevegen. Målsettingen med infrastrukturen i trinn 2 og tverrforbindelsen Kongsvegen –

Gamlevegen og flomforbygging er å få dette ferdigstilt i løpet av høsten 2020. 

Gjennomføring av anbudskonkurranse for infrastrukturen på byggetrinn 2, samt for vegen som skal 

danne tverrforbindelsen, er planlagt gjennomført parallelt med at omfanget av flomsikringstiltak av-

klares, men da med forbehold om finansiering.  

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

 

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

detaljert budsjett for resterende utbygging av Trodal for kommunestyret. 

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 30.6.

Økonomisk oversikt per 30.06.2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt

Bruttokostnader 593        9 052     9 999     1 493     1 460     17 159  8 153     2 808     2 284     2 088     55 089     

Mva-kompensasjon -57         -40         -149      -109      -242      -2 876   -1 507   -429      -353      -365      -6 127     

Inntekter/refusjoner -         -         -         -         -300      -173      -69         -4 004   -1 422   -         -5 968     

Resultat før rentekostnader 536        9 012     9 850     1 384     918        14 110  6 577     -1 625   509        1 723     42 994     

Estimerte rentekostnader 9             187        518        610        624        768        948        916        935        1 072     6 587       

Totalt per juni 2019 545        9 199     10 368  1 994     1 542     14 878  7 525     -709      1 444     2 795     49 581     
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TILSYN 2019 – GJENNOMFØRTE OG VARSLEDE PR 30.6.2019 

Rådmannen skal informere om gjennomførte og varslede tilsyn til Kontrollutvalget, denne 
informasjonen inngår i kvartalsrapportene. Status pr 30.6.2019 framgår av tabellen: 

 

Tjenesteenhet Tilsynsmyndighet 

Type tilsyn 

Tidspunkt Kommentar 

Helse / Familie Innlandet Revisjon 
Systemrevisjon psykisk helse- og 
rus (oppdrag fra 
Kontrollutvalget) 

Januar - 
april 

Rapport ble behandlet i kontrollutvalget 

i møte 3. juni. Kontrollutvalget ba om 

tilbakemelding innen 31. august på 

hvordan konklusjonene følges opp. 

Tilbakemelding er oversendt 

kontrollutvalget. 

Hjemmebaserte 
tjenester 

Arbeidstilsynet 
Arbeidsmiljølovens krav for å 
forebygge arbeidsrelatert 
sykdom og skade 

25. april Tilsynsrapport mottatt 5. juni med to 
pålegg: 
Tids- og arbeidspress – kartlegging, 
risikovurdering, tiltak og plan. 
Vold, trusler om vold og uheldige 
belastninger – kartlegging, 
risikovurdering, tiltak og plan. 
Frist for å lukke avvik 30. september.   

Bolig og 
eiendom 

Arbeidstilsynet 
Tilsynet omhandler kommunens 
håndtering av asbest, som ga 
pålegg om utarbeidelse av 
rutiner 

Mars – juni Postalt tilsyn som er svart opp fra 
kommunen. Endte ut i nye rutiner for å 
kartlegge eventuell forekomst av asbest 
forut for oppdrag i kommunale bygg. 
Tilsynet er lukket den 13. juni. 

Bolig og 
eiendom 

Lillehammer Region 
Brannvesen 
 
Branntilsyn Solvang skole 

19. mars Pålegg om å rydde rømnings-veger 
fortløpende og utarbeide 
brannstrategiplan. Anmerkning om 
teknisk utsyr og fjerne parkerte biler 
foran hallen. Kostnad ca. 80.000 kr.  
Avvik lukkes innen 1.oktober. 

Bolig og 
eiendom 

Det lokale Eltilsyn 
 
Eltilsyn Øyer bibliotek 

10. april Avvik om manglende bruksanvisning og 
mangel på tilstrekkelig vern/merking. 
Avvik lukket av vaktmester 

Bolig og 
eiendom 

Det lokale Eltilsyn 
 
Eltilsyn Øyer legekontor 

29. april Avvik på dokumentasjon av endringer og 

reparasjoner på elektromedisinsk utstyr. 

Det skal etableres avtale med et firma 

som kan ha rutinesjekk ved legekontor 

m/flere som disponerer elektromedi-

sinsk utstyr. Saken er under arbeid.  
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FINANSRAPPORT PR 30.6.2019 

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 rådmannen etter årets utgang legge fram rapport for kommunestyret som viser utvikl-

ingen 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. 

 

I det nye reglementet er det angitt tabeller som kvartalsvis finansrapportering skal ha som utgangs-

punkt. Nye tabeller er innarbeidet i rapporteringen fra 2019. Tabellene avviker ikke vesentlig fra 

tabeller benyttet tidligere. I henhold til finansreglementet omfattes ikke kommunenes videreutlåns-

ordning (startlån fra Husbanken) av reglementet, men de finansfaglige prinsipper skal anvendes også 

for disse lånene så langt de passer. Til forandring fra tidligere år vil startlånene ikke inngå i beregn-

ingen av nøkkeltall som f.eks. prosentvis andel fastrentelån og gjennomsnittsrente.   
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FORVALTNINGEN AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDLER FOR DRIFTSFORMÅL 

Rådmannen har valgt å holde utenom rapporteringen de midlene som ikke er aktuelle for annen plas-

sering enn hos hovedbankforbindelsen. Til sammen dreier dette seg om 39,5 millioner kr ved utgang-

en av 2. kvartal, hvorav de største postene er skattetrekkskontoen på 7,2 millioner kr, utlånsmidler/ 

tilskuddsmidler på 10,7 millioner kr og konto for kommunale krav til Fellesenhet Skatt og innfordring 

på 21,4 millioner kr (midler som tilhører alle de fire samarbeidskommunene). Resterende er diverse 

gavekonti. 

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. 

 

  31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 

  Mill kr % Mill kr % Mill kr % 

Innskudd hos hovedbankforbindelse (DNB) 84,9 100 89,8 100 77,5 100 

Innskudd med tidsbinding             

Andel pengemarkedsfond             

Samlet kortsiktig likviditet 84,9 100 89,8 100 77,5 100 

Årlig avkastning siden 31.12.2018   1,14   1,33   1,43 

Avkastning benchmark (ST1X)   0,84   1,16   1,24 

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 2. kvartal på 77,5 millioner kr. Samlet beholdning har vært plassert hos hovedbankforbindels-
en, DNB. Sammenliknet med benchmark har Øyer kommune oppnådd noe bedre avkastning, 1,43 % 
rente i perioden, mot benchmark 1,24 % rente. 
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GJELDSFORVALTNINGEN 

 

Tabell 2 Gjeldsforvaltningen 

Som informert om innledningsvis inngår ikke startlån til videre utlån i beregningen av nøkkeltall. For-

deling av lån mellom flytende og fast rente, gjennomsnittsrente, rentebindingstid og antall løpende 

lån er i tabellen ovenfor oppgitt eksklusive startlån. Denne endringen gjelder fra rapportering 2019, 

og medfører at nøkkeltall fra tidligere år ikke blir direkte sammenlignbare.  

I slutten av 2. kvartal ble det inngått en avtale med Kommunalbanken om konvertering av ni lån med 

flytende rente til ett fastrentelån over 10 år til en rente på 2,4 %. Av praktiske årsaker fikk denne en-

dringen virkning fra 4. juli. I finansrapporteringen for 2. kvartal er alle nøkkeltall hensyntatt det nye 

fastrentelånet. 

De korte rentene fortsatte å stige i 2. kvartal. Norges Bank hevet som ventet styringsrenten med 0,25 

% til 1,5 % den 20. juni. Dette var den tredje hevingen av styringsrenten (september, mars og juni). 

De lange rentene har derimot falt i 2. kvartal. De to siste månedene av kvartalet falt 10-års fast rente 

med ca. 25 basispunkter.   

I løpet av 2. kvartal er kommunens lånegjeld redusert med 7,4 millioner kr til 559 millioner kr ekskl-

usive startlån. Andelen av lånegjelda med fast rente er ved utgangen av kvartalet på 65 %, noe som 

er innenfor kravet i finansreglementet. Dette er en økning fra 47 % i 1. kvartal og skyldes at 96,3 milli-

oner kr er konvertert fra lån med flytende rente til lån med en fast rente over 10 år. Øyer kommune 

har i tillegg til angitte rentebytteavtaler i tabellen ovenfor rentebytteavtaler for ca 20 millioner kr 

som utløper i 4. kvartal, og som derfor ikke inngår i beregnet andel fast rente (en rentebytteavtale 

som har forfall mindre enn ett år frem i tid regnes som flytende). I henhold til reglementet skal den 

gjennomsnittlige gjenværende rentebindingen være mellom 1 og 4 år. Ved utgangen av 2. kvartal er 

rentebindingen på 3,3 år. Årsaken til at en fastrenteandel på 65 % ikke gir en høyere rentebinding 

enn 3,3 år, er at mange av rentebytteavtalene nærmer seg utløp. 

Ramme gjelds- og 

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

Lån med pt rente (flytende) 78,2 73,3

Lån med NIBOR-basert rente (flytende) 221,0 124,2

Lån med fast rente 0 96,3

Renteswap (rentebytteavtaler)* 266,3 264,3

Leasingavtaler 0,9 0,9

Samlet langsiktig gjeld 568 566,4 1,7 559 3,3

Gjennomsnittsrente 2,2 2,3

Benchmark (3 mnd NIBOR) 1,3 1,5

Antall løpende enkeltlån 23 14

Største enkeltlån i samlet portefølje < 35 % 143,7 25 170,5 31

Lån som forfaller og må refinansieres 

innen 12 mnd < 30% 170,5 30 170,5 31

Opptak av nye lån

Startlån-Husbanken 43,3 43,2 52,6

Samlet langsiktig gjeld inkl. startlån 611,3 609,6 611,6

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.

31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019

> 30 % 6547

> 30 % 53 35
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Gjennomsnittsrenten for lånene er ved utgangen av 2. kvartal på 2,3 %. Dette er høyere enn angitt 

benchmark (3 mnd Nibor), noe som er naturlig i og med at Øyer har rentebytteavtaler 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 et påslag på Nibor på 0,6 % for flytende lån 

i Kommunalbanken.  

I nytt Reglement for finans- og gjeldsforvaltning fremkommer det at et enkeltlån ikke skal utgjøre 

mer enn 35 % av den samlede låneporteføljen, samt at ikke mer enn 30 % av den samlede låneporte-

føljen kan ha forfall innen 12 måneder. Etter gjennomført refinansiering i desember 2018 oppfylte 

Øyer kommune disse kravene. Det største enkeltlånet er et sertifikatlån på 170,5 millioner kr, og 

dette er også det eneste lånet som forfaller innen 12 måneder. Sertifikatlånet utgjør ved utgangen av 

2. kvartal 30,5 % av låneporteføljen, noe som betyr at Øyer er marginalt over kravet i finansregle-

mentet om at ikke mer enn 30 % av låneporteføljen kan ha forfall innen 12 måneder. Dette er en 

midlertidig situasjon frem til årets låneopptak blir foretatt. I forbindelse med rullering av sertifikat-

lånet i september vil størrelsen på sertifikatlånet også bli vurdert.   

 

Årets opptak av startlån hos Husbanken på 10 millioner kr ble foretatt i april.  Ved utgangen av 2. 

kvartal har Øyer kommune startlån i Husbanken på 52,6 millioner kr med en nominell rente på 1,58 

%.  

Totalt utgjør den samlede låneporteføljen inkludert startlån og leasingavtaler 611,6 millioner kr. 

 

RENTERISIKO PR 30.6.2019 

 

Tabell 3 Renterisiko pr. 30.6.2019 

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

gen av juni, er den potensielle merutgiften ved 1 % økning av renten på 2,0 millioner kr på årsbasis. 

Dersom en «netto» gjeldsbetraktning legges til grunn reduseres merutgiften med 0,8 millioner kr til 

1,2 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 ca 30 %. 

Nåværende gjeld og plasseringer

Balanse 

%

Balanse 

NOK

Endrings-

parameter Rbt

Beregnet 

tap 

MNOK

Gjeld med flytende rente 35 197,5 1 % -2,0

Rentekompensasjon

Selvkostområde

Gjeld med fast rente 65 361,5 3,3

Passiva 100 559 -2,0

Bank 100 77,5 1 % 0,8

Finans aktiva 0,8

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


