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Sammendrag: 
Tertialrapporten inneholder økonomiske årsprognoser etter utgangen av august. Samlet 
årsprognose for Øyer kommune er negativ med 6 millioner kroner, på grunn av den øko-
nomiske ubalansen i tjenesteenhetene. Det er særlig innenfor barneskolene og kommunens 
helse- og omsorgstjenester det er stor ubalanse. Kommunen vil få vesentlige merinntekter i 
rammetilskudd og utbytte.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretn-
ing, og ber om godkjenning av budsjettjusteringer som omtalt i rapporten. 
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter andre tertial. Det rap-
porteres på økonomisk drift, investeringer og finansforvaltning. Rapporten inneholder 
statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 31. august 2021, og prog-
noser for året. 
 
Ved første tertial var samlet økonomisk driftsprognose negativ med 8,3 millioner kroner. 
Etter andre tertial framlegges en årsprognose som viser et samlet merforbruk på 6 millioner 
kroner. Det er en alvorlig ubalanse i driften av tjenester i forhold til vedtatt årsbudsjett. 
Dette gjelder først og fremst innenfor helse- og omsorgstjenestene, samt barneskolene og 
kommunens energibudsjett. Årsprognosene inneholder merutgifter knytta til pandemien, 
både smittevern, vaksinasjon og reduserte inntekter. Det rapporteres om påløpte 
merutgifter som skyldes covid-19 per 31. august, som beløper seg til 6,8 millioner kroner.   
 
Etter andre tertial er det kjent at kommunen blir kompensert med økt rammetilskudd og 
ekstraordinære skjønnsmidler på 9,7 millioner kroner for å dekke merutgifter og mindre-
inntekter som følge av pandemien. Dette er hensyntatt i samlet årsprognose.  
 
I forhold til skatteinngang er det fortsatt usikkerhet knyttet til årsprognosen. Ut fra periodi-
sert budsjett per 2. tertial meldes det om en inntektssvikt på skatt på 1,5 million kroner, 



mens inntektsutjevning ligger tilsvarende over budsjett. Ut fra nasjonale anslag på kom-
munenes skatteinntekter i 2021 vil det kunne gi merinntekter fra skatt på årsbasis.  
 
Det meldes om inntektssvikt på 0,5 millioner kroner i forhold til kommunens budsjetterte 
integreringstilskudd, mens det er positive prognoser på eiendomsskatt, utbytte og renter. 
Det meldes om besparelser på renteutgifter på anslagsvis 2 millioner kroner, økt eiendoms-
skatt på 0,7 millioner kroner og merinntekter utbytte på 7,4 millioner kroner.  
 
Samlet ligger det an til et merforbruk på drift i størrelsesorden 6 millioner kroner, som vil 
redusere årets avsetning til disposisjonsfond.  
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. Pågåen-
de prosjekter er i all hovedsak innenfor vedtatt bevilgning med unntak av tre prosjekter. 
Dette gjelder innføring av eByggesak, rehabilitering av kummer og ledningstrekk i Skogveg-
en og Lyngvegen. Merforbruk på eByggesak skyldes at prosjektet har blitt sterkt forsinket, 
og det pågår en avklaring mot leverandør. Årsakene til merforbruket på VA-prosjektene 
skyldes i hovedsak større omfang av kabler i grunn som gjorde gravearbeidet utfordrende 
for entreprenøren, samt mer omfattende behov for midlertidig vanntilførsel. Kommunedir-
ektøren anbefaler at det omdisponeres midler fra andre prosjekter i 2021. 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder. 
 
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i drift for å fordele økt rammetilskudd og 
skjønnsmidler knytta til pandemien til de tjenesteenheter som har slike utgifter. Foreslått 
fordeling bygger på regnskapsførte merutgifter per 31.8.2021. Etter at denne fordelingen er 
foretatt gjenstår det 2,6 millioner kroner som foreslås avsatt under Fellesutgifter, og kom-
munedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene til tjenesteenheter etter påløpte covid-19-
utgifter i 3. tertial.  
 
Det foreslås ikke andre budsjettjusteringer i drift etter andre tertial. Det jobbes nå med å 
konkretisere inngangsfarten til 2022 i alle tjenester, med tanke på det pågående budsjett-
arbeidet. Aktiviteten i kommunen er for høy, både inneværende år, og ut fra inntektsnivået 
i kommende økonomiplanperiode.  
 
I investering foreslås budsjettjusteringer for å omfordele midler til tre prosjekter som er 
over bevilgning.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
 

2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av økt rammetilskudd og skjønns-
midler til merutgifter smittevern og vaksinering på kr 9 713 000:  

Enhet Tiltak  Beløp 



900 Skatt og finans Kompensasjon ekstrautgifter og 
inntektsbortfall 

-4 181 

900 Skatt og finans Kontrolltiltak smittevern -1 000 
900 Skatt og finans Koronavaksinasjon -472 
900 Skatt og finans RNB: Generell kompensasjon 2. halvår -945 
900 Skatt og finans RNB: Vaksinasjonskostnader 2. halvår -715 
900 Skatt og finans Ekstraordinære skjønnsmidler  -2 400 
150 Interkommunalt 
samarbeid 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 5 

200 Fellesutgifter Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 271 
300 Mosjordet Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 25 
320 Vidarheim Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 198 
340 Aurvoll Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 73 
350 Solvang Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 1 375 
370 Øyer 
ungdomsskole 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 113 

420 Helse og familie  Merutgifter covid-19 – vaksinering, 
smittevern og TISK 

2 767 

441 Øyer helsehus Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK, 
inntektsbortfall kjøkken (catering) 

762 

443 Hjemmetjenester Merutgifter covid-19 – vaksinering, 
smittevern og TISK 

279 

444 Miljøtjenester og 
bofellesskap 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 62 

500 Kultur og 
fellestjenester 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK, 
inntektsbortfall utleie, smittevernutgifter 
ØT kirkelige råd 

117 

550 Bolig og eiendom Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 1 114 
200 Fellesutgifter Restmidler til fordeling tjenesteenheter 2 552 
Totalt   0 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele resterende midler på kr 2 552 000 til 

tjenesteenheter med regnskapsførte covid-19-utgifter i 3. tertial.  
 

4. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 500 000 fra investeringsprosjekt 
001021 Skanning byggesaksarkiv til prosjekt 005802 eByggesak.  
 

5. Kommunestyret godkjenner omdisponering av 1,6 millioner kroner fra investerings-
prosjekt 006017 Rehabilitering ledningsnett Øvregate til prosjektene 006202/ 
006204 Rehabilitering av Lyngvegen og Skogvegen.  
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