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ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2019  
 
 
Vedlegg: 

1. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Økonomirapportering 1. kvartal 2019 
Årsbudsjett 2019 
 
Sammendrag: 
Rådmannen framlegger økonomisk årsprognose per 2. kvartal for kommunestyret. Årsprog-
nosen er negativ på grunn av økonomiske utfordringer i tjenesteområdene skole, helse og 
omsorgstjenester. Rådmannen tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteringen til 
etterretning, og ber om at det foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten.  
 
Saksutredning: 
Saken inneholder rådmannens økonomirapportering etter første halvår. Det rapporteres på 
økonomisk drift, investeringer og finans. Rapporten inneholder statusbeskrivelser av Øyer 
kommunes økonomiske situasjon per 30. juni 2019 og vurdering av prognoser for året.  
 
Samlet økonomisk driftsprognose etter første halvår er negativ. Det rapporteres om øko-
nomiske utfordringer som kan føre til merforbruk på årsbasis fra barneskolene, fellesutgifter 
barnehage og helse- og omsorgstjenestene. Øyer ungdomsskole, fellesutgifter og 
fellesutgifter grunnskole har prognose mindreforbruk.  
 
På inntektssida er det prognose merinntekter fra skatt, eiendomsskatt, konsesjonskraft, 
renter og utbytte, mens det er merutgifter knyttet til årets minimumsavdrag. 
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. De 
løpende prosjektene er innenfor vedtatte bevilgninger, med unntak av klargjøring av ny 
avdeling i Øyer helsehus, dette er nærmere omtalt i rapporten.  
 
Som omtalt i kvartalsrapporten tilrår rådmannen at det bevilges investeringsmidler til kjøp 
av iPader til barneskolene i stedet for å inngå nye leasingavtaler. 
 
Finansrapportering med rådmannens vurderinger av kommunens situasjon knyttet til ledig 
likviditet og gjeldsportefølje inngår i kvartalsrapporten.  
 
Øyer kommune har mottatt spillemidler fra Oppland fylkeskommune som tidligere er for-
skuttert av kommunen på ulike måter til tre prosjekter. Dette gjelder 3,8 millioner kroner til 



Øyerhallen og Møteplassen, finansiert gjennom låneopptak, og 2,2 millioner til Kunst-
gressbane, gitt som lån til ØTI ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen ber kommunestyr-
et ta stilling til disponering av midlene som nå er mottatt. I tråd med hvordan de ulike sak-
ene tidligere er vedtatt finansiert tilrår rådmannen at spillemidler for Kunstgressbanen til-
bakeføres til disposisjonsfond, mens spillemidler for Øyerhallen og Møteplassen settes på 
ubundet investeringsfond og reduserer årets behov for låneopptak. 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for rådmannens vurderinger av de enkelte områder.  
 
Flere av tjenesteområdene melder om økonomiske utfordringer som er beskrevet nærmere 
i rapporten. Rådmannen tilrår ikke at det foretas budsjettjusteringer for å omdisponere 
midler etter 2. kvartal. Det vil bli jobbet aktivt med oppfølgende tiltak i alle enheter for å for-
hindre merforbruk på årsbasis. Nye vurderinger av om det skal foretas budsjettjsuteringer i 
driftsbudsjettene vil bli gjort i 3. kvartalsrapport.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av spillemidler mottatt fra Oppland 

fylkeskommune: 
a. Kr 2 197 000 i spillemidler for kunstgressbane avsettes til disposisjonsfond. 
b. Kr 3 800 000 i spillemidler for Øyerhallen og Møteplassen avsettes til ubundet 

investeringsfond. 
Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge at dette. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til kjøp av iPader i skole på kr 112 000 ekskl. 
merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på barneskolene omdisponeres til å 
dekke rente- og avdragsutgifter. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 

 
Saldo på disposisjonsfond 2. september 2019 er kr 34 469 792. 
Saldo på ubundet investeringsfond 2. september 2019 er kr 2 007 265. 
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Rådmann


