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Sammendrag: 
Økonomisk prognose per 1. kvartal er negativ med 0,9 millioner kr. Årsaken til dette er 
negativ prognose for sektor plan og utvikling og svikt i frie inntekter. Rådmannen foreslår 
at kommunestyret tar økonomi- og finansrapporteringen til etterretning, og ber om at det 
foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten.  
 
Saksutredning: 
Saken inneholder rådmannens økonomi- og finansrapportering per 1. kvartal 2017. I sak 
109/16 vedtok kommunestyret å gå over fra tertialrapportering til kvartalsrapportering fra 
1. januar 2017. Investeringer inngår ikke i rapporteringen, det vil bli lagt fram egen sak på 
investeringer for kommunestyret i juni. 
 
Rapporten inneholder statusbeskrivelse av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 
31.3.2017, vurdering av prognose for 2017 og forslag til budsjettjusteringer. 
 
Den økonomiske prognosen per 1. kvartal er samlet sett negativ med 0,9 millioner kroner, 
pga. negativ prognose for sektor plan og utvikling og svikt i frie inntekter. Dette omtales 
nærmere i rapporten. 
 
Oppdatert prognose fra KS per 28.2.2017 viser økte skatteinntekter på 2,9 mill kr for Øyer i 
2017 og redusert rammetilskudd på 3,9 mill kr.  Videre medfører endring i beskatning på 
kraftverk en inntektssvikt på 0,6 mill kr i eiendomsskatt. Samlet en inntektssvikt på 1,6 
millioner kr, hvorav 1, 4 millioner kr foreslås omdisponert fra område Fellesutgifter. 
 
Finansrapporteringen inneholder tre tabeller, som sammen med rådmannens kommentar-
er gir status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet til driftsformål, samt 
kommunens gjeldsportefølje.  
 
Det rapporteres ikke på investeringer i kvartalsrapporten, egen sak om investeringer vil bli 
lagt fram for kommunestyret i juni. 
 
 
 



Vurdering: 
Den økonomiske situasjonen i Øyer kommune er stram, og årsbudsjettet for 2017 har ingen 
reserver. Inntektssvikt knyttet til skatt og rammetilskudd og eiendomsskatt for kraftanlegg 
er varslet tidligere, og oppdaterte prognoser bekrefter dette. Rådmannen foreslår en 
justering mellom Fellesutgifter og Skatt og finans knyttet til dette, men det er ikke rom i 
budsjettet for å dekke svikten fullt ut.  
 
Prognosen for sektorene er balanse etter iverksetting av tiltak, med unntak av sektor kultur 
sektor plan og utvikling. For sektor kultur gjelder varslet merforbruk tilskudd til trossam-
funn og økte utgifter til sameiet Hafjelltorget. Rådmannens vurdering er at det ikke er 
realisme i å dekke dette innenfor tildelt sektorramme, og foreslår en tilleggsbevilgning på 
kr 180.000.  
 
Sektor plan og utvikling melder prognose merforbruk på totalt kr 740.000, hvorav kr 
400.000 er knyttet til selvkostområde der det forventes gebyrinntekter fra 2018. Råd-
mannen finner ikke rom for tilleggsbevilgning her ut fra kommunens totale økonomiske 
situasjon.  
 
Prognosen for de øvrige sektorene er balanse etter iverksetting av tiltak som er beskrevet 
nærmere i rapporten.  
 
I forhold til investeringsprosjekter arbeides det administrativt med en egen sak som legges 
fram for kommunestyret i juni. Dette for å forbedre rutiner og prognoser knyttet til invest-
eringsprosjektene, samt å legge fram sluttrapport for avsluttede prosjekter. 
 
Rådmannens forslag til budsjettjusteringer følger av tabellen under. Alle er nærmere 
omtalt i rapporten. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering per utgangen av 1. kvartal 2017 
til etterretning.  

2. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond på kr 200.000 for utbetaling av til-
skudd til private grunneiere ved utarbeidelse av områderegulering område B12 
Bjørge/Skalmstad. Disposisjonsfondet reduseres med dette fra kr 19.287.769* til kr 
19.087.769. 

3. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer:  
 



 
 
*Oppgitt saldo på disposisjonsfond forutsetter vedtak i KS-sak 28/17 Regnskap 2016 – over-
føring av mer- og mindreforbruk i sektorene til 2017, i hht. Formannskapets innstilling. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 

Konto Ansvar Funksjon 

Utgiftsreduk-
sjon/Inntekts-
økning 

Utgiftsøkning/  
Inntektsreduk-
sjon 

12700 Andre tjenester 2000 Fellesutgifter 1809 Diverse felles-
utgifter 

1 600  

14700 Overføring til andre 5030 Allment kultur-
arbeid 

3921 Tilskudd til livs-
synsorganisasjoner 

 180 

18700 Skatt på inntekt og 
formue 

9000 Skatt og finans 8001 Skatt på 
inntekt og formue 

2 865  

18740 Eiendomsskatt 
annen eiendom 

9000 Skatt og finans 8001 Skatt på 
inntekt og formue 

 600 

18000 Rammetilskudd  9000 Skatt og finans 8401 Statlig ramme-
tilskudd  

 3 685 

14700 Overføring til andre 5700 Bygg, areal og 
geomatikk 

3015 Kommuneplan  200 

19400 Generell bruk av 
disposisjonsfond 

9000 Skatt og finans 8801 Interne finansi-
eringstransaksjoner 

200  

   4 665 4 665 


