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Sammendrag: 
Tertialrapporten inneholder økonomiske årsprognoser for kommune per utgangen av 
august. Samlet årsprognose for Øyer kommune i 2022 er negativ med 12 millioner kroner 
som følge av økonomisk ubalanse i tjenesteenhetene. Merforbruket gjelder hovedsakelig 
skole, helse- og omsorgstjenestene, kommunes energiutgifter og selvkostområde byggesak. 
Kommunen får reduserte rente- og avdragsutgifter og pensjonskostnader inneværende år, 
og økte inntekter fra integreringstilskudd og vertskommunetilskudd akuttmottak. Det 
knyttes fortsatt usikkerhet til koronakompensasjon i 2022.  
 
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 utgangen av august. 
Det rapporteres på økonomisk drift, investeringer og finansforvaltning. Rapporten inne-
holder statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 31. august 2022, og 
prognoser for året. 
 
Etter andre tertial framlegges en årsprognose som viser et samlet merforbruk på 12 million-
er kroner. Det er en alvorlig ubalanse i driften av tjenester i forhold til vedtatt årsbudsjett. 
Dette gjelder først og fremst skolene, helse- og omsorgstjenestene, samt energi. I tillegg 
varsles et merforbruk på selvkostområde byggesak som ikke vil bli dekket av fond. 
 
Årsprognosene i andre tertialrapport inneholder, til forskjell fra første tertial, merutgifter 
både til den ekstraordinære flyktningsituasjonen og pandemi, samt prognoser ut året for 
disse forholdene. Utgifter til bosetting og akuttmottak dekkes gjennom økte inntekter fra 
integreringstilskudd og vertskommunetilskudd, og kommunedirektøren tilrår at deler av 
årets integreringstilskudd avsettes til ubundet driftsfond for bruk i 2023. Hittil i år er det 
kjent at kommunen får økt rammetilskudd på 0,9 millioner kroner knytta til pandemien, til 
vaksinasjonsutgifter og beredskap testing. Ytterligere koronakompensasjon til kommunene 
er ikke kjent, men regjeringen vil legge fram sitt forslag i november. 



 
I revidert nasjonalbudsjett ble det kjent at kommunene får økte skatteinntekter i 2022 på 
2,5 milliard, der det foretas en omfordeling mellom kommuner med trekk i rammetilskud-
det. Samlet årsprognose for skatt og rammetilskudd er tilnærmet balanse for Øyer, med et 
positivt avvik på 0,5 millioner kroner. I tillegg kommer vertskommunetilskudd for akuttmot-
tak, der det anslås at kommunen vil motta 2,5 million kroner. Denne inntekten regnes som 
en del av rammetilskuddet i kommuneregnskapet. Økt integreringstilskudd som følge av bo-
setting fra Ukraina gir inntekter på 10,5 million utover budsjett ut fra antall bosatte som er 
bekreftet.  
 
Det meldes en liten merinntekt på eiendomsskatt. Det ligger an til positivt avvik på renter 
på 2,6 millioner kroner. Dette skyldes at en større andel av kommunens renteutgifter vil bli 
belastet sjølkostområdene inneværende år, samt økte renteinntekter på innskudd. Avdrags-
utgifter vil bli 3,6 millioner lavere enn budsjettert. Det vil også bli lavere pensjonskostnader 
enn forutsatt på grunn av tilbakeførte midler fra KLP. 
 
På grunn av prisnivået på energi ligger Øyer kommune an til å få merinntekter fra salg av 
konsesjonskraft i størrelsesorden 7 millioner kroner inneværende år. Prognosen avhenger 
av prisnivå utover i året, og ses i sammenheng med merutgiftene på kjøp av energi. 
 
I tillegg til varslet merforbruk i tjenesteenhetene er det en underdekning på lønns- og pris-
vekst i årets budsjett, som er forverret av økt anslag på kommunal deflator i revidert nasjo-
nalbudsjett. Underdekningen utgjør anslagsvis 3,6 millioner kroner.  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder. 
 
Aktiviteten i kommunen er for høy i forhold til driftsinntekter, både inneværende år, og ut 
fra forventet inntektsnivå i kommende økonomiplanperiode. Det er nødvendig med nedtak 
av driftsutgifter både på kort og lengre sikt, og nedtaket vil måtte skje ved å redusere antall 
årsverk.  
 
Ubalansen i drift av tjenester er av et alvorlig omfang i 2022. En gikk inn i året med et forut-
setning om å identifisere tiltak for nedtak innen helse- og omsorgstjenestene på 6 millioner 
kroner. Dette er ikke gjennomført. Det er i stedet påløpt ytterligere merforbruk, samtidig 
som forutsatt reduksjon av nattevakt, med en årlig besparelse på 2 millioner kroner, er ut-
satt.  
 
Innenfor oppvekst er også skolene i alvorlig ubalanse, mens barnehagene er innenfor bud-
sjett. På skolene skyldes deler av merforbruket i 2022 styrket bemanning i forbindelse med 
akuttmottak og bosetting av flyktninger, og dette er utgifter som dekkes inn. Det er imidler-
tid et for høyt driftsnivå utenom flyktningsituasjonen også på skole.  
 
Tekniske tjenester har merforbruk knytta til energi, og innenfor selvkostområde byggesak 
er gebyrinngangen inneværende år langt under budsjett.  
 



Kommunedirektøren innførte innkjøps- og ansettelsesstopp i august, for å redusere varslet 
merforbruk i tjenestene. Tiltaket har effekt ved at flere stillinger i organisasjonen nå holdes 
vakante, og at innkjøp som ikke vurderes strengt nødvendig for å opprettholde ordinær 
drift ikke gjennomføres. Sett opp mot den totale økonomiske utfordringen i tjenestene er 
imidlertid ikke dette tiltaket nok til å ta ned merforbruket. 
 
Prognosene for året viser at kommunen styrer mot merforbruk på årsbasis. Et merforbruk 
må dekkes inn ved redusert avsetning til disposisjonsfond, og bruk av disposisjonsfond. 
Framlagt prognose tilsier at det ikke vil bli avsatt midler til ordinært disposisjonsfond i 2022, 
og at det må hentes inn 8 millioner fra fondet. 
 
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i drift mellom skatt og rammetilskudd i 
henhold til oppdaterte årsprognoser.  
 
Det foreslås fullmakt til kommunedirektøren for å fordele vertskommunetilskudd for akutt-
mottak på 2,5 million kroner til Helse- og familietjenesten, Solvang skole og Øyer ungdoms-
skole. Dette endrer ikke samlet framlagt årsprognose, men gir lavere budsjettavvik på tjen-
esteenhetene. 
 
Kommunedirektøren har gjennom budsjettvedtak for 2022 fullmakt til å disponere økt inte-
greringstilskudd. Prognose for økt integreringstilskudd i 2022 er på 10,5 million kroner, 
mens prognosen for økte utgifter i tjenestene knytta til bosetting er på 5,7 millioner kroner. 
Kommunedirektøren anbefaler at det vedtas å avsette 4,8 millioner av årets integreringstil-
skudd til ubundet driftsfond (flyktningefond), for bruk i 2023. Dette forverrer framlagt års-
prognose med 4,8 millioner kroner.  
 
Budsjettvedtak 2022 legger opp til å avsette årets premieavvik pensjon (fratrukket tidligere 
års premieavvik) til ubundet driftsfond (pensjonsfond). Prognoser fra pensjonsselskapene 
tilsier en avsetning på 2,1 millioner kroner. Det er bevilget kr 760 000 til bredbåndsmidler i 
2022, som foreslås avsatt til ubundet driftsfond (bredbåndsfond). Disse to forholdene 
endrer ikke samlet framlagt årsprognose. 
 
Budsjettmidler til spesialpedagogiske tiltak i barnehage er avsatt under Fellesutgifter barne-
hage. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene til Mosjordet og Vidarheim 
barnehage som omtalt i rapporten. Budsjettmidler til lærlinger er avsatt under Fellesutgift-
er, og kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene til tjenesteenheter med utgift-
er til lærlingelønn. Dette endrer ikke framlagt årsprognose.  
 
I budsjett 2022 ble det lagt inn økt nivå på kommunens årlige bidrag til snøproduksjon i 
Hafjell Nasjonalanlegg, for å innfri finansieringsavtalen fra 2015 mellom Hafjell Alpinsenter 
AS, Norges Skiforbund og Øyer kommune. Økningen som ble lagt inn fra 2022 ble ved en feil 
fordelt på 6 år i stedet for 5. For å rette opp dette økes beløpet med kr 43 000 i 2022, finan-
siert ved bruk av disposisjonsfond.   
 

Investeringsprosjektene det rapporteres på etter 2. tertial er innenfor gjeldende budsjettrammer, 
med unntak av fem prosjekter innenfor Bolig og eiendom, som har et samlet merforbruk på kr 350 



000. Merforbruket foreslås dekket inn ved å omdisponere mindreforbruk på to andre investerings-
prosjekter innen Bolig og eiendom; ENØK-tiltak kommunale bygg og gulvoppgradering i lagerbygg. 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer som kommunedirektøren 

innarbeider i kommunens økonomisystem:  
a. Økt skatteanslag på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert nasjonal-

budsjett 
b. Redusert rammetilskudd på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert 

nasjonalbudsjett 
c. Økt rammetilskudd på 2,5 million kroner som gjelder vertskommunetilskudd 

akuttmottak. Midlene tilføres tjenesteenheter med utgifter til mottaket.  
3. Kommunestyret vedtar ut fra framlagte prognoser å avsette 4,8 millioner av årets 

integreringstilskudd til ubundet driftsfond (flyktningefond).  
4. Kommunestyret vedtar å avsette årets premieavvik pensjon, som fratrukket tidligere 

års premieavvik utgjør 2,1 million kroner, til ubundet driftsfond (pensjonsfond).  
5. Kommunestyret vedtar å avsette bevilgede midler i årsbudsjett 2022 på kr 760 000 

til ubundet driftsfond (bredbåndsfond). 
6. Kommunestyret vedtar omdisponering mellom følgende investeringsprosjekter:  

a. 001355 Øyer rådhus: mindreforbruk på kr 62 000 
b. 001327 ENØK-tiltak kommunale bygg: mindreforbruk kr 291 000 
c. 001303 Tingberg ventilasjon med kjøling: merforbruk kr 54 000 
d. 001326 Bakketun fasadeoppgradering: merforbruk kr 42 000 
e. 001330 Tretten kontorbygg utskifting vinduer: merforbruk kr 95 000 
f. 001356 Forprosjekt oppgradering svømmehall: merforbruk kr 100 000 
g. 001328 4G-nett heisalarmer: merforbruk kr 62 000 

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler til spesialpedagogiske tiltak i 
barnehage, avsatt under Fellesutgifter barnehage, slik;  

a. Kr 750 000 tilføres Mosjordet barnehage 
b. Kr 2 100 000 tilføres Vidarheim barnehage 

8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til lærlinger på inntil kr 
900 000, avsatt under Fellesutgifter, til de tjenesteenheter som har hatt utgifter til 
lærlingelønn i 2022. 

9. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond på kr 43 000 for å korrigere beløpet 
som kommunen skal utbetale til Hafjell Nasjonalanlegg i 2022.  
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