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Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram økonomisk rapportering per andre tertial for kommune-
styret. Driftsprognosen for 2020 er negativ for Øyer kommune, og det hefter fortsatt usik-
kerhet ved anslagene for året. Videre omfang av skattesvikt og kompensasjon for dette er 
avgjørende for årsresultatet, sammen med behov for smitteverntiltak i tjenestene ut året. 
Øyer kommune mottar statlige og fylkeskommunale midler som kompensasjon for virusut-
bruddet, men store deler av midlene er øremerket områder som vedlikehold, flomforebyg-
ging og næringsfond. 
 
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretning og 
ber om at det foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten.   
 
Saksutredning: 
Saken inneholder økonomirapportering for Øyer kommune per andre tertial. Det rapporters 
på økonomisk drift, investeringer og finans. Rapporten inneholder statusbeskrivelse av 
kommunens økonomiske situasjon per 31. august 2020 og kommunedirektørens prognoser 
for året.   
 
Samlet økonomisk driftsprognose er negativ med 35 millioner for Øyer kommune etter 
andre tertial. Dette er fortsatt usikre anslag, særlig når det gjelder skatteinngangen i kom-
mune på årsbasis. Merutgifter i tjenesteområdene er også usikre, og de er sammensatt av 
utfordringer i ordinærdrift, direkte merutgifter som følge av virusutbruddet og utsatte om-
stillingsprosesser for å ta ned utgifter og holde årets budsjettrammer.  
  
Etter andre tertial er det klart at kommunen får tilført midler gjennom statlige kompensa-
sjonsordninger. Dette er økt rammetilskudd for å kompensere svikt i skatteinntekter, kom-
pensasjon for tapt foreldrebetaling i barnehage og SFO, vedlikeholdsmidler og øvrige endr-
inger i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg mottar kommunen ekstraordinære skjønnsmidler 
fra fylkesmannen og ekstraordinære næringsfondsmidler fra fylkeskommunen. Det bud-
sjettjusteres for disse midlene.   
 



Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen er utsatt til 1. november. I revidert nasjonal-
budsjett reverseres reduksjon i rammetilskuddet som følge av planlagt statliggjøring. Det 
budsjettjusteres for dette slik at skatteoppkreverfunksjonen har driftsbudsjett ut oktober.  
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. De løp-
ende prosjektene er innenfor vedtatte bevilgninger, med unntak av ombygging av kontor-
bygg på Tretten og kjøp av iPader i skole. Dette er nærmere omtalt i rapporten.  
 
Etter at kommunestyret vedtok utbyggingsavtale med Øyer Invest i sak 47/20, reduseres 
tidligere gitt bevilgning til investeringsprosjektene som skulle forskuttere kommunal utbyg-
ging av VA-anlegg i Øyer sør. Det budsjettjusteres for denne endringen gjennom reduserte 
investeringskostnader, reduserte inntekter og redusert låneopptak.      
 
Finansrapporten med rådmannens vurderinger av kommunens situasjon knyttet til ledig 
likviditet og gjeldsportefølje inngår i kvartalsrapporteringen.    
 
I sak 111/18 ble det vedtatt å forskuttere spillemidler til Øyer-Tretten idrettsforening for 
bygging av klubbhus. Deler av spillemidlene er nå utbetalt, og disse tilbakeføres til Øyer 
kommunes disposisjonsfond. Utbetalt beløp er 2,2 millioner kroner.  
 
I sak 94/19 ga Øyer kommune tilsagn om kr 250 000 til Lillehammer Skiklubb for å arrange-
re Ski NM 2020. Som følge av Covid-19-utbruddet ble arrangementet ikke gjennomført, og 
kommunen har fått tilbakebetalt beløpet. Midlene tilbakeføres disposisjonsfond idrettsarr-
angement.   
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder.  
 
Kommunedirektøren tilrår budsjettjustering i henhold til de kompensasjoner Øyer kommu-
ne mottar i forbindelse med virusutbruddet, og øvrige endringer som følge av revidert 
nasjonalbudsjett. Store deler av midlene er direkte knytta til konkrete tiltak og områder, og 
vil på langt nær dekke den samla reduksjonen i skatteinntekter og merutgifter i tjenesteen-
hetene.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
2. Spillemidler på kr 2 200 000 tilbakeføres disposisjonsfond. 
3. Tilskudd gitt til å arrangere Ski NM 2020 på kr 250 000 tilbakeføres disposisjonsfond 

idrettsarrangement. 
4. Det foretas følgende budsjettjusteringer:  

 
 

 
Forslag til budsjettjusteringer Endring  Tjenesteenhet 



(tall i 1 000 kr) 
Forhold knyttet til covid-19-situasjonen   
Økte inntekter/reduserte utgifter   
Økt rammetilskudd – generell kompensasjon -3 790 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd – kompensasjon for 
reduksjon i skatteinntekter 

-512 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd – koronatiltak helse -163 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd: bortfall foreldrebetaling 
barnehage og SFO 

-855 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd: utsatt statliggjøring 
skatteoppkreverfunksjonen   

-489 900 Skatt og finans 

Ekstra skjønnstilskudd -227 900 Skatt og finans 
Ekstraordinære skjønnsmidler – 
flomforebyggende tiltak  

-385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler – aktivitetsskapende tiltak  -2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler -2 076 200 Fellesutgifter 
 -10 997  
   
Økte utgifter/reduserte inntekter   
Reduserte skatteinntekter 4 529 900 Skatt og finans 
Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO 855 223 Fellesutgifter 

barnehage, 300 Mosjordet 
barnehage, 320 Vidarheim 
barnehage, 340 Aurvoll 
skole, 350 Solvang skole 

Kommunal drift av skatteoppkreverfunksjon 
1.6.-31.10. (Øyers andel av fellesenheten) 

489 150 Interkommunalt 
samarbeid 

Koronatiltak helsestasjon og skolehelse, 
aktivitetstiltak barn og unge 

163 420 Helse og familie 

Ekstraordinære skjønnsmidler: flomforebyg-
gende tiltak – Mosåa og Kramprudåa 

385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler jf. KS-sak 23/20 2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler jf. KS-sak 
49/20 

2 076 200 Fellesutgifter 

 10 997  
   
Øvrige budsjettjusteringer   
Økte inntekter/reduserte utgifter   
RNB – økt rammetilskudd: tilskudd fastleger -290 900 Skatt og finans 
Redusert bevilgning til investeringsprosjekter 
jf. KS-sak 47/20 Utbyggingsavtale Sørbygda 
Infra AS 

-32 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 

   
   
Økte utgifter/reduserte inntekter   
Tilskudd fastleger 290 420 Helse og omsorg 



Redusert bruk av lån jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

17 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 

Reduserte inntekter fra private jf. KS-sak 
47/20 Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

15 000 565 Investeringer vann og 
avløp 

   
5. Kommunedirektørens fullmakt til låneopptak reduseres med 17,7 millioner kroner. 

 
Saldo disposisjonsfond etter vedtak i denne sak er kr 42 328 840. 
Saldo disposisjonsfond idrettsarrangement etter vedtak i denne sak er kr 368 000. 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør


