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SAMMENDRAG  

Økonomirapportering 2. tertial gir en statusbeskrivelse av Øyer kommunes økonomiske situasjon 

etter utgangen av august. Det rapporteres på økonomisk drift, investeringer og finans, samt tilsyn 

som er gjennomført i kommunen.  

Budsjett 2022 ble vedtatt 9. desember 2021 i kommunestyresak 126/21. Det er budsjetter med et 

netto driftsresultat1 på 1,75 % i 2022. Øyer kommunes handlingsregel i økonomiplanperioden er 

netto driftsresultat på 1,75 %.  

I henhold til kommunelovens § 14-5 og forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 

skal det foretas budsjettendringer gjennom året dersom dettes anses påkrevd.  

I rapporten omtales kjente forhold etter åtte måneder av året. I første tertialrapport ble utgifter som 

gjelder pandemi og den ekstraordinære flyktningsituasjonen holdt utenfor prognosene. Etter 2. ter-

tial er disse forholdene tatt inn i rapporteringen, både på inntekts- og utgiftssida, for å gi et mest 

mulig helhetlig bilde av kommunens økonomiske situasjon. Det er fortsatt usikkerhet knytta til kom-

pensasjon og kostnadsutvikling ut året. 

Per 2. tertial er det påløpt 3,7 millioner kroner i merutgifter korona. 1,5 million kroner er lønn som 

følge av KS-avtalen som ble inngått for lærer og helsepersonell. Det er hovedsakelig skolene, helse-

stasjon og legetjenesten som har koronautgifter, samt helsehuset og hjemmetjenesten. Øyer har fått 

tildelt 0,9 millioner kroner til utgifter i forbindelse med vaksinasjon og testing i 2022. Det er varslet at 

eventuell ytterligere kompensasjon til kommunene vil bli kjent i nysaldert budsjett fra regjeringa i 

november.  

Når det gjelder den ekstraordinære flyktningsituasjonen pga. krigen i Ukraina mottar Øyer kommune 

et grunnbeløp som vertskommune for akuttmottak, samt et beløp per mottaksplass, for å dekke 

kommunale tjenester knyttet til mottaket. Kommunen mottar videre tilskudd for grunnskoleopplær-

ing. Det er en forsinkelse på utbetalingen fra UDI, slik at endelige beløp er ikke kjent, men det anslås 

en inntekt på 2,5 million kroner, som vil være en del av kommunens rammetilskudd. Midlene vil bli 

fordelt til de tjenesteenhetene som har utgifter i forbindelse med akuttmottaket. Ved utgangen av 2. 

tertial er det påløpt 1,5 millioner kroner.   

For personer som blir bosatt i kommunen utløses ordinært integreringstilskudd. Det er bosatt 45 per-

soner i kommunen etter andre tertial. Øyer er anmodet om å bosette 65 personer. Det er lagt inn an-

slag på økt integreringstilskudd på 10,5 millioner kroner som følge av 61 bosatte. Kostnader knytta til 

bosetting utgjør 0,7 millioner kroner per 2. tertial. Årsprognosen er 5,7 millioner kroner og innehold-

er økte lønnsutgifter i flyktningtjenesten, ventestønad og introduksjonsordning, samt morsmålsstil-

ling i skole. Ut fra prognosene bør det avsettes 4,8 millioner av årets integreringstilskudd for bruk i 

2023.  

Økonomiske årsprognoser for tjenesteenhetene etter andre tertial viser stor økonomisk ubalanse, 

særlig innenfor skolene, helse- og omsorgstjenestene og kommunens energiutgifter. Det meldes i til-

legg om merforbruk på selvkostområde byggesak, som ikke kan dekkes gjennom fondsmidler.  

 

1 Avsetning til disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. 
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Samtidig er inntektsprognosene høyere enn etter 1. tertial, da økt integreringstilskudd og vertskom-

munetilskudd for akuttmottak er tatt inn i prognosene.  

Økt integreringstilskudd utover økte utgifter inneværende år anbefales avsatt til ubundet driftsfond 

(flyktningefond). En slik avsetning vil øke det totale merforbruket i årsprognosen.  

Det foreslås at kommunedirektøren får fullmakt til å fordele vertskommunetilskudd for akuttmottak 

til enheter med utgifter i forbindelse med mottaket. Dette vil bedre årsprognosen til Solvang skole, 

Øyer ungdomsskole og helse og familietjenesten, og endrer ikke totalen i prognosen.  

Det anslås videre et lite positivt avvik på skatteinntekter, det er besparelser på rente- og avdragsut-

gifter og årsprognosen for pensjon er positiv. Samlet merforbruk i årsprognosen vil ikke gi avsetning 

til disposisjonsfond i 2022, og bruk av fond på anslagsvis 8 millioner kroner.  

Det foreslås omdisponering av mindreforbuk på to investeringsprosjekter innenfor Bolig og eiendom 

for å dekke inn merforbruk på fem andre prosjekter. Totalt omdisponert beløp er kr 350 000.  
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ØKONOMISK SAMMENDRAG 

ØKONOMISK OVERSIKT PER 2. TERTIAL 2022 - DRIFT 

 

 

 

 

 

 

Årsprognose 

per 2. tertial 

100 Sentraladministrasjon 6 248              7 233 11 819 61,2 % 300

120 Folkevalgte 2 955              2 802 4 565 61,4 % 0

130 Fellesenhet Kommunal innfordring 1 013-              -749 0 - 0

150 Interkommunalt samarbeid 9 523              14 400 31 821 - 0

200 Fellesutgifter 5 698              3 329 10 190 32,7 % 3 030

220 Fellesutgifter grunnskole 1 051              1 584 3 794 41,8 % 50

230 Fellesutgifter barnehage 13 924            14 078 25 452 55,3 % -700

300 Mosjordet barnehage 4 925              4 610 6 634 69,5 % 0

320 Vidarheim barnehage 10 047            9 782 13 773 71,0 % 250

340 Aurvoll skole 9 753              9 722 12 684 76,6 % -2 600

350 Solvang skole 16 884            18 726 24 797 75,5 % -4 500

370 Øyer ungdomsskole 12 618            15 229 20 282 75,1 % -1 200

420 Helse og familie 30 529            32 502 42 111 77,2 % -5 000

441 Øyer helsehus 33 903            36 818 47 177 78,0 % -9 000

442 Hjemmetjenester 19 008            20 636 29 783 69,3 % -2 200

443 Miljøtjenester og bofellesskap 25 397            23 883 34 797 68,6 % -900

500 Kultur og fellestjenester 11 936            12 310 15 998 76,9 % -350

550 Bolig og eiendom 17 243            16 696 25 011 66,8 % -12 500

560 Veg, vann og avløp 15 100-            -8 751 -11 658 75,1 % -800

570 Plan og utvikling 2 664              6 963 6 064 114,8 % -2 500

910 Avskrivninger -                  0 0 - 0

Sum 218 192          241 804 355 094 68,1 % -38 620

900 Skatt, rammetilskudd og finans 250 591-          -269 777 -355 094 76,0 %

Skatt 5 700              

Rammetilskudd 5 200-              

Vertskommunetilskudd mottak (rammetilskudd) 2 500              

Eiendomsskatt 100                  

Integreringstilskudd 10 500            

Utbytte -                  

Renter 2 600              

Avdrag 3 600              

Pensjon 7 000              

Sum 26 800

Totalt -32 398 -27 974 0 -11 820

Tjenesteenhet 

Regnskap 

31.8.2022

Forbruk 

i %

Justert 

budsjett 

2022
Regnskap 

31.8.2021
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SYKEFRAVÆR  

I 2. kvartal 2022 ligger sykefraværet i Øyer kommune på 8,4 %. Dette er på nivå med andre kvartal 

året før. Korttidsfraværet er på 1,9 %, og er høyeste verdi for dette kvartalet målt i sammenlignings-

perioden. Langtidsfraværet er på 6,5 %, og er marginalt lavere enn samme kvartal året før.  

 

 

I tabellen under er sykefravær for første kvartal presentert per tjenesteenhet.  
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BEVILGNINGSOMRÅDE DRIFT 

SKATTEINNTEKTER  

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE  

Øyer kommune har budsjettert med inntekts- og formueskatt på 174,0 millioner kroner i 2022. Per 2. 

kvartal er skatteinngang 107,6 millioner kroner, dette er 4,3 millioner over budsjettert nivå (perio-

disert budsjett). Ved utgangen av august ligger Øyer på 89 % av landsgjennomsnittet når det gjelder 

skatteinngang.  

Kommunesektorens skatteinntekter har økt med 13,5 mrd, eller 11,6 %, sammenlignet med andre 

tertial i fjor. For Øyers del er skatteinntektene 9,1 millioner kr og 15,2 % høyere enn samme periode i 

fjor.  

I revidert nasjonalbudsjett ble det lagt til grunn en merskattevekst i 2022 på 21 milliarder, der 14-16 

milliarder skyldes en uventet engangsinntekt fra skatt på aksjeutbytter. Det legges opp til at kom-

munesektoren får beholde 2,5 milliard av skatteøkningen i 2022, men fordi merinntekten fordeler 

seg skjevt mellom kommunene foretas en omfordeling med trekk i rammetilskuddet, slik at alle kom-

muner får ta del i merinntekten. For Øyers del viser KS prognosemodell et økt skatteanslag på 4,7 

millioner kroner sammenlignet med opprinnelige budsjett for året. Bokført skatteinngang per august 

er 1,4 millioner høyere enn det oppjusterte skatteanslaget. Ut fra dette anslås en positiv årsprognose 

på skatt på 5,7 millioner. 

EIENDOMSSKATT 

Vedtatt budsjett for eiendomsskatt i 2022 er 36,0 millioner kr. Etter andre tertial er årsprognosen for 

kommunens inntekter fra eiendomsskatt en merinntekt på i underkant av 0,1 million kroner.  

 

RAMMETILSKUDD  

For 2022 er det budsjettert med rammetilskudd på 166,9 millioner kroner, inkludert inntektsutjevn-

ing på 2,4 millioner kr og ordinære skjønnsmidler på 1,0 millioner kr. Øyer kommune er ikke tildelt 

ordinære skjønnsmidler fra Statsforvalteren i 2022.  

På bakgrunn av revidert nasjonalbudsjett, der kommunene trekkes i rammetilskudd for å omfordele 

økte skatteinntekter, er årsprognosen for rammetilskudd (inkludert inntektsutjevning) 5,2 millioner 

kroner lavere enn budsjettert nivå.  

Utover ordinært rammetilskudd vil Øyer kommune motta vertskommunetilskudd i forbindelse med 

asylmottak på Hornsjø. Endelig beløp er ikke klart, da det er forsinkelse i utbetalingen fra UDI, men ut 

fra oppgitte satser fra UDI anslås en inntekt på 2,5 million kroner for driftsperioden april - oktober.  

Total prognose for rammetilskudd, inkludert vertskommunetilskudd, er negativ med 2,7 millioner 

kroner. Samlet prognose for skatt og rammetilskudd er positiv med 3,0 millioner kroner.  
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Det foreslås en budsjettjustering mellom skatt og rammetilskudd for å hensynta endringene fra 

revidert nasjonalbudsjett. Det foreslås videre at kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele 2,5 

millioner kroner til de tjenesteenheter som har utgifter knytta til akuttmottak i 2022. 

 

GENERELLE STATSTILSKUDD  

INTEGRERINGSTILSKUDD  

Det er budsjettert med 9,1 millioner kroner i integreringstilskudd i 2022, med forutsetning om 10 bo-

satte årlig. I 2021 ble det bosatt 14 personer i Øyer, dette gjør at årets integreringstilskudd i utgangs-

punktet vil bli noe høyere enn budsjettert. På grunn av den ekstraordinære flyktningsituasjonen som 

har oppstått som følge av krigen i Ukraina er Øyer anmodet om å bosette 65 personer i 2022, etter at 

det er gitt midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske borgere. Per utgangen av andre tertial er det 

bosatt 45 personer i Øyer. Videre bosetting avhenger av tilgang på boliger. Ny prognose for integrer-

ingstilskudd bygger på 61 bosatte, som er bekreftet per 7. oktober 2022, og medfører at tilskuddet vil 

ligge 10,5 million kroner over årsbudsjett. Kommunedirektøren har budsjettfullmakt til å disponere 

økt integreringstilskudd, og tilskuddet vil bli brukt for å tilføre midler til de kommunale tjenestene 

som har oppbemannet og hatt økte utgifter i forbindelse med bosetting. Dette gjelder i hovedsak 

Helse og familietjenesten ved flyktningtjenesten og introduksjonsordningen, samt noe husleieutgifter 

hos Bolig og eiendom for å sikre tilgang på boliger.  

Integreringstilskudd ved bosetting gis for en periode på 5 år, med ulike satser for det enkelte år. Ut-

gifter i forbindelse med bosettingen følger ikke nødvendigvis samme tempo som inntektene. Det an-

befales at deler av midlene mottatt gjennom økt integreringstilskudd i 2022 avsettes til ubundet 

driftsfond for bruk seinere år. Integreringstilskudd er en del av kommunens frie inntekter, og slik av-

setning må vedtas av kommunestyret. Det anbefales å budsjettere med en avsetning på 4,8 millioner 

kroner i 2022.   

STATLIG RENTEKOMPENSASJON 

Kommunen mottar rentekompensasjon for lån knyttet til følgende utbygginger: Grunnskolereform-

en, omsorgsboliger/sykehjemsutbygging, Øyer Ungdomsskole, Solvang skole og Tretten kirke. Komp-

ensasjonens størrelse avhenger av rentenivået.  Det meldes årsprognose balanse.  

 

UTBYTTE 

I tabellen nedenfor framgår budsjettert utbytte for året fra de aktuelle aksjeselskapene: 

Selskap 
Budsjettert 

utbytte 2022 
Prognose 
utbytte 

Avvik 

Gudbrandsdal Energi Holding AS 8 127 8 127 0 

Innlandet Energi Holding AS 3 050 3 050 0 

Ikomm AS 250 250 0 

Øvrige* 0 0 0 

Totalt 11 427 11 427 0 
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*Øyer kommune mottar andelskapital/kundeutbytte/renter fra Mjøsen Skog AS, Gjensidigestiftelse og Gausdal 

Bruvoll. For 2021 utgjorde dette samlet kr 6 409. 

Per utgangen av august er det ikke kjent endringer i utbyttenivået fra selskapene Øyer kommune 

mottar utbytte fra. Det vil bli avholdt eiermøte med Gudbrandsdal Energi i oktober 2022. 

 

RENTER OG AVDRAG  

I slutten av 2021 hadde Norges Bank lavere prognoser for styringsrenten framover enn det som er 

situasjonen i dag. Ved utgangen av 2. tertial 2022 var styringsrenten på 1,75 prosent, og i september 

er den økt til 2,25 prosent. Det forventes ytterligere to renteøkninger i 2022, til en styringsrente på 

2,75 prosent ved utgangen av året.   

RENTEBUSJETTET  

For 2022 er det budsjettert med 1,81 % rente for den delen av låneporteføljen som ikke har fastren-

te.  Kommunens flytende lån har ved utgangen av andre tertial renter på 2,0 prosent.  

Renteutgifter ses i sammenheng med kalkulatoriske renter, som skal beregnes for investeringer på 

sjølkostområdene vann og avløp. Den kalkularotiske budsjettrenta som er brukt for 2022 er betydelig 

lavere enn det faktiske nivået hittil i år, slik at sjølkostområdene vil dekke en større andel av kom-

munens rentekostnader enn det budsjettet for 2022 legger opp til. Dette gir positivt avvik på renteut-

giftene.  

På kommunens innskudd ligger det også an til et positivt avvik fra budsjett, på grunn av økende ren-

tenivå og god likviditet. Rente- og avdragskompensasjon forutsettes i henhold til budsjett.  

Samlet er årsprognosen per 2. tertial for renteinntekter og -utgifter, inkl. kalkulatoriske renter for 

sjølkostinvesteringer, et mindreforbruk på årsbasis på 2,6 millioner kroner. 

For mer informasjon knyttet til gjeldsforvaltningen vises det til finansrapportering for første tertial 

som finnes lengst bak i dette dokumentet. 

AVDRAG PÅ LÅN 

Minimumsavdrag er det laveste Øyer kommune kan betale i avdrag i året, jf. Kommuneloven § 14-18, 

og er et forhold mellom Øyer kommunes gjeld, bokførte verdier på anleggsmidler og avskrivninger. 

Det er ikke foretatt beregning av årets minimumsavdrag per første tertial.  

Som det ble opplyst i 1. tertialrapport er det avdekket feil i kommunens anleggsregister tilbake i tid, 

som har direkte påvirkning på avskrivninger av anleggene, som igjen har direkte påvirkning på av-

dragsberegningen. I forbindelse med første tertial ble det opplyst at effekten av feilen er at avskrivn-

ingene, og dermed også beregnet avdragsbeløp, er for høyt. I etterkant er det avdekket feil som har 

motsatt effekt. Minimumsavdraget for 2022 er nå beregnet til 3,6 millioner lavere enn budsjettert. 

 

 



10 

 

TJENESTEENHETER   

100 SENTRALADMINISTRASJON  

Drift av budsjettområdet er i henhold til årsbudsjett. Det er opprettet ny 

stilling som kommunalsjef HR og organisasjonsutvikling, stillingen ble be-

satt fra mai. Stillingen finansieres ved omdisponering av midler for leder-

stilling Kultur og fellestjenester, og kommunedirektøren ber om bud-

sjettjustering for overføring av budsjettpost til kommunalsjefstillingen. 

Fra budsjettåret 2023 vil Fellestjenester (HR, arkiv, IKT og servicetorg) 

overføres til tjenesteenhet Sentraladministrasjon.  

I budsjettet 2022 er det lagt inn midler til 1,2 årsverk på Tildelingsenhet, 

per 2. tertial er det 1 årsverk på tildeling og dermed en besparelse på lønn. Kommunen har i tillegg 

fått lønnsmidler fra Statsforvalteren til kompetanseløft barnehage og grunnskole som ikke er bud-

sjettert. Dette fører til et mindreforbruk på årsbasis på 0,3 millioner kroner. 

 

120 FOLKEVALGTE 

Driftsbudsjettet til Folkevalgte er stramt, og uten buffere for økt aktivitet. 

Det er gjennomført oppgradering av møterom på Tingberg for å kunne 

streame fra to politiske møter samtidig, da tidspunkt for møter i formann-

skapet og plan- og miljøutvalget overlapper. Det er videre lagt inn et 

ekstra dagsmøte i kommunestyret i oktober. Per utgangen av 2. tertial er 

det noen besparelser på andre driftsposter, og det meldes årsprognose 

balanse med noe usikkerhet.  

 

 

150 INTERKOMMUNAL SAMARBEID  

Lillehammer kommune har varslet om fordeling av kostander som gjelder 
testlinje korona, der Øyer vil bli belastet ca 0,4 millioner kroner.  
 

Øyer kommune har over år hatt betydelige barnevernskostnader knytta til 

plasseringer utenfor hjemmet. Fra Gausdal og Øyer barneverntjeneste er 

det nå meldt om at det vil bli avsluttet en institusjonsplassering i løpet av 

september. Selv om det kommer inn andre utgifter, vil det innebære en 

reduksjon i utgiftene til Øyer. Effekten i 2022 er i overkant av 0,4 millioner 

kroner.  

Det er meldt om et lite merforbruk inneværende år fra Fellesenhet økonomi. Samarbeidet har ikke 

overskuddsfond fra tidligere år, og merforbruket må dekkes av deltakerkommunen. Samlet årsprog-

nose for interkommunalt samarbeid er balanse.  

Opprinnelig budsjett 

10 951 

Justert budsjett 

11 819 

Prognose 

Mindreforbruk: 0,3 mill 

Opprinnelig budsjett 

4 510 

Justert budsjett 

4 565 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

31 821 

Justert budsjett 

31 821 

Prognose 

Balanse 
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200 FELLESUTGIFTER 

Det er avsatt 4,8 millioner kr til pris- og lønnsvekst 2022. Statsbudsjettet 

la til grunn en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %, og den avsatte potten 

er 1,5 million lavere enn dette tilsier for Øyer kommune. I revidert nasjo-

nalbudsjett er kommunal deflator hevet til 4,25 %, og underdekningen i 

forhold til avsatte midler anslås til 3,6 millioner.  

Det er lagt inn som budsjettforutsetning at årets netto premieavvik pen-

sjon avsettes til pensjonsfond. Prognoser fra pensjonsselskapene tilsier 

et positivt premieavvik på 8,8 millioner kroner inneværende år, mens 

tidligere års premieavvik (utgift) er på 6,7 millioner kroner. Ut fra dette vil det bli en avsetning til 

pensjonsfond på 2,1 millioner i 2022. Det meldes samlet positivt avvik på pensjon på 7 millioner 

grunnet tilbakeførte midler fra KLP i 2022.  

Høye energipriser fører til langt høyere inntekter fra salg av konsesjonskraft enn budsjettert. Ved ut-

gangen av august har kommunen netto merinntekter på 2 millioner kroner fra sitt salg. Det er mot-

tatt prognoser fra Gudbrandsdal Energi som viser svært høye energipriser ut året. Disse er lagt til 

grunn for å anslå årets salgsinntekter fra konsesjonskraft, og årsprognosen for kommunens energiut-

gifter. Anslått merinntekter fra salg av konsesjonskraft er 7 millioner kroner.   

 

220 FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE 

Ut fra fakturering skoleskyss per andre tertial ligger det an til et mindre-

forbruk knytta til skoleskyss. Det er foreløpig usikkerhet rundt hvordan 

akuttmottaket vil slå ut på skoleskyss. I tillegg er det reduserte lagrings-

kostander for It’s learning. Årsprognosen er ut fra dette et lite mindre-

forbruk på kr 50 000. 

 

 

 

 

230 FELLESUTGIFTER BARNEHAGE 

Budsjett for 2022 ble lagt med en risiko for at det kunne komme til barn 

med behov for enkeltvedtak gjennom året det ikke var tatt høyde for. 

Dette gir seg nå utslag i et merforbruk på ca 1,2 millioner kroner. Av de 

avsatte midlene til spesialpedagogiske vedtak skal 750 000 kroner over-

føres budsjettet til Mosjordet barnehage og 2,1 millioner kroner til 

Vidarheim barnehage. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta bud-

sjettjusteringen.  

Opprinnelig budsjett 

12 560 

Justert budsjett 

10 190 

Prognose 

Mindreforbruk: 3,0 mill  

Opprinnelig budsjett 

3 657 

Justert budsjett 

3 794 

Prognose 

Mindreforbruk: 50 000  

Opprinnelig budsjett 

25 262 

Justert budsjett 

25 452 

Prognose 

Merforbruk: 0,7 mill  
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På grunn av at antall barn i private barnehager i Lillehammer er lavere enn det som var forutsetning-

en når budsjett 2022 ble lagt betyr dette en mindreutgift på 0,5 millioner kroner. Totalt prognostisert 

merforbruk for året er 0,7 millioner kroner.  

 

300 MOSJORDET BARNEHAGE 

Redusert makspris fra 01.08.22 medfører mindreinntekter for begge 

barnehagene. Dette jevnes ut ved endret sammensetning av barnegrup-

pa. Det er utfordrende å få tak i kvalifisert personale, og vikarene er 

lavere lønnet enn fast ansatte.  

Det har vært utfordrende å skaffe vikar og det har derfor vært behov for 

å bruke vikarbyrå for å sikre tilfredsstillende bemanning. 

 

 

320 VIDARHEIM BARNEHAGE 

Redusert makspris fra 01.08.22 medfører mindreinntekter for begge bar-

nehagene. Dette jevnes ut ved endret sammensetning av barnegruppa. 

Det er utfordrende å få tak i kvalifisert personale, og vikarene er lavere 

lønnet enn fast ansatte, det betyr et mindreforbruk på lønn på Vidar-

heim. Det har vært utfordrende å skaffe vikar og det har derfor vært 

behov for å bruke vikarbyrå for å sikre tilfredsstillende bemanning. 

Barnehagene har ikke ekstrautgifter knytta til flyktningsituasjonen, og 

mindre beløp som knytter seg til pandemien i 2022. 

 

340 AURVOLL SKOLE 

Aurvoll skole har merforbruk på fastlønn til både pedagogisk personal og 

andre ansatte. Merforbruket skyldes i stor grad et høyt antall timer til 

spesialpedagogiske tiltak på mange trinn.  

Det iverksettes nå tiltak for å redusere med 30 % stilling gjennom å hol-

de stillinger vakante ved sjukefravær. Dette vil ha begrenset virkning ut 

året, men helårseffekt neste år. Skolen har en høy andel elever med 

spesialundervisning, og målet på lang sikt er å redusere dette. Det vil 

kunne frigi ressurser, men det er et arbeid som tar tid og som man ikke 

ser kortsiktig effekt av i 2022.  

Aurvoll har ikke ekstrautgifter knytta til flyktningsituasjon eller pandemi i 2022. 

 

Opprinnelig budsjett 

6 616 

Justert budsjett 

6 634 

Prognose 

Balanse  

Opprinnelig budsjett 

13 732 

Justert budsjett 

13 773 

Prognose 

Mindreforbruk: 0,3 mill 

Opprinnelig budsjett 

12 648 

Justert budsjett 

12 684 

Prognose 

Merforbruk: 2,6 mill 
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350 SOLVANG SKOLE 

Solvang har merforbruk på fastlønn til både pedagogisk personal og andre 

ansatte, og på vikarbruk som følge av sykefravær. Samlet har Solvang 

merutgifter i størrelsesorden 4,5 million kroner på årsbasis. Merforbruket 

skyldes i stor grad et høyt antall timer til spesialpedagogiske tiltak på 

mange trinn. Det iverksettes tiltak ved at midlertidig ansatte ikke får for-

lenget sine engasjement.  

Solvang skole har merutgifter til korona i størrelsesorden 0,4 millioner 

kroner. Utgiftene knytter seg i stor grad til overtid i henhold til KS-lønns-

avtale og vikarbruk som følge av høyt korttidsfravær knytta til korona. 

Oppbemanning knytta til elever fra akuttmottaket, og bosatte elever, utgjør til sammen 0,6 millioner 

etter andre tertial. Dette er utgifter som dekkes av inntekter fra integreringstilskudd og vertskom-

munetilskudd for akuttmottak.  

 

370 ØYER UNGDOMSSKOLE 

Øyer ungdomsskole rigger seg for nedtak i personalet for å møte de neste 

års reduserte budsjettrammer, og har redusert med 2,9 årsverk fra 1. 

august 2022. Ungdomsskolen ligger likevel an til et merforbruk i 2022 på 

0,2 millioner kroner.   

Ungdomsskolen har i tillegg merutgifter til korona i størrelsesorden 0,5 

millioner kroner. Utgiftene knytter seg i stor grad til overtid i henhold til 

KS-lønnsavtale.  

Videre har ungdomsskolen utgifter knytta til elever fra akuttmottak på 0,5 millioner kroner. Disse 

utgiftene dekkes av vertskommunetilskuddet.  

 

420 HELSE OG FAMILIE  

Det varsles merforbruk på årsbasis innenfor helse- og familietjenesten på 

5 millioner kroner. Avviket skyldes i sin helhet merutgifter knytta til ek-

straordinær bosetting, akuttmottak i kommunen og utgifter i forbindelse 

med pandemien. Ordinær drift er innenfor budsjett. 

Årets bosetting av flyktninger fra Ukraina tilsvarer en seksdobling av bo-

setting i kommunen, og krever økte ressurser. Fra august er flyktninge-

tjenesten styrket med 1,5 årsverk, som det vil være behov for også i 2023. 

Økt antall bosatte medfører betydelig økning i rettigheter til introduk-

sjonsordningen og ventestønad. Samlet årsprognose for økte årsverk i flyktningetjenesten og utgifter 

til introduksjonsordningen er på 5,3 millioner kroner.  

Opprinnelig budsjett 

24 725 

Justert budsjett 

24 797 

Prognose 

Merforbruk: 4,5 mill 

Opprinnelig budsjett 

20 194 

Justert budsjett 

20 282 

Prognose 

Merforbruk: 1,2 mill 

Opprinnelig budsjett 

41 162 

Justert budsjett 

42 111 

Prognose 

Merforbruk: 5,0 mill 
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I forbindelse med opprettelse av akuttmottak på Hornsjø har helsetjenesten merutgifter på i under-

kant av 1 million kroner i 2022, for å etablere og drifte legetjenester og andre helsetjenester på mot-

taket. Dette inkluderer lønn og innkjøp av utstyr. Beløpet dekkes av vertskommunetilskuddet og til-

skudd per mottaksplass som kommunen vil motta.  

Helsetjenesten har også merutgifter til pandemi inneværende år, i form av ekstrainnleie og overtid. 

Det er foreløpig ikke kjent hvorvidt kommunen blir kompensert for disse utgiftene.  

 

441 ØYER HELSEHUS 

Øyer helsehus ble tilført økt budsjettramme i 2022 som følge av for høy 

inngangsfart fra 2021. Hele ubalansen ble ikke løst ved økt budsjett, og 

forutsetter nedtak av aktivitet inneværende år.  

Reduksjon av nattevakt ligger som en forutsetning i budsjettrammen for 

2022 med en innsparing på årsbasis på 2 millioner kroner. Nedtaket er 

vedtatt utsatt i KS-sak 130/21, og vil ikke få innsparingseffekt i 2022.  

Det er iverksatt tiltak for å redusere kostnadene i driften ellers ved ØHH. 

Det jobbes med bedre bemanningsledelse, som skal føre til redusert overtidsbruk. Det er også for-

håpninger til prosjektet «Rusta for framtiden», og at dette arbeidet skal føre til mer stabil bemanning 

og reduserte kostnader tilknyttet overtid og ekstravakter (uplanlagt bemanning). Dette er et prosjekt 

som løper fram til våren 2023, og noen av de mulige tiltakene vil ikke kunne effektueres før tidligst i 

2024 (bl.a. årsplan). Uansett er dette tiltak som ikke vil kunne bøte på merforbruk i den 

størrelsesorden vi ser i dag. ØHH har meget lav grunnbemanning (jfr. rapport fra Ambia 7.4.21), som 

gir driften en stor sårbarhet i manglende fleksibilitet med tanke på korttidsfravær og vikarinnleie.  

Helsehuset har overforbruk på lønn på grunn av økt bemanning utover grunnbemanning, overtid og 

ekstravakter. På grunn av mangel på sykepleierårsverk er det også utgifter til vikarbyrå. 

Samlet merforbruk på årsbasis rapporteres til 9 millioner kroner. Ved å tilføre Øyer helsehus økt bud-

sjettramme som følge av at nattevakt ikke er redusert, er årsprognosen et merforbruk på 7 millioner 

kroner.  

 

442 HJEMMETJENESTER 

Hjemmetjenesten er budsjettert med utgangspunkt i grunnbemanning. 

Alle endringer i tjenester som går utover grunnbemanning gir merforbruk. 

Fra januar til ut april har det vært ekstra innleie på kveld sett opp mot 

pasientmengde og omfang av hjelp som må gis. Dette har vært redusert 

ned på grunnbemanning fra starten av mai, og har vært slik stort sett 

siden da. Sykefraværet har vært jevnt høyt gjennom året, med en nedad-

gående trend inn mot sommeren, og tjenesten har derfor en del utgifter 

med tanke på til dette. Det brukes mer overtid, spesielt på helg da det kan 

være vanskelig å skaffe vikarer. Langtidsfravær i 80 % hjemmehjelpstilling dekkes ikke opp fra midten 

Opprinnelig budsjett 

46 835 

Justert budsjett 

47 177 

Prognose 

Merforbruk: 9 mill 

Opprinnelig budsjett 

29 627 

Justert budsjett 

29 783 

Prognose 

Merforbruk: 2,2 mill 
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av september og ut året. Her sees det på løsninger for å redusere omfanget av tjenesten. Felles fag-

tjeneste har ikke alle stillingshjemler besatt. Her er det totalt 60 % som ikke dekkes av inn av 

vikariater. 

Forlenging av tidligere leasingavtale på tjenestebiler har vært nødvendig pga. forsinket levering av 

nye biler. Denne forlengelsen har gitt en betydelig merutgift. 

Hjemmetjenesten jobber kontinuerlig med å ha bemanning etter bemanningsplan og budsjett, men 

dette beskrives som krevende ut fra marginal grunnbemanning og økt arbeidspress. Dersom tjenest-

en klarer å holde grunnbemanning ut året anslås årsprognosen til et merforbruk på 2,2 millioner kro-

ner. Dette er et økt underskudd fra siste rapportering og skyldes i hovedsak økte utgifter til biler. 

 

443 BOFELLESSKAP OG MILJØTERAPITJENESTER  

Tjenesten har høye utgifter til overtid og innleie på grunn av manglende 

tilgang på vikarer. Sommeren ga spesielt høy overtidsbruk for å klare å 

dekke opp vakter på grunn av vikarsituasjonen. En 80 % stilling er holdt 

vakant for å redusere merforbruket mest mulig. Etter at tjenesten har fått 

nye brukere fra august har det imidlertid vært nødvendig med tilsetting i 

stillingen som har vært holdt vakant.  

Beregning av tilskudd til ressurskrevende brukere (statlig finansiering) 

ligger per andre tertial an til å være i henhold til budsjett.  

Estimert merforbruk på årsbasis er 0,9 millioner kroner.   

 

500 KULTUR OG FELLESTJENESTER 

Driften av kulturtjenester er i henhold til årsbudsjett. Tjenesteenheten 

forvalter kommunens tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd. Kommun-

en har fått henvendelse fra kirkelig råd om kompensasjon av strømutgift-

er, da kirken ikke har falt inn under andre kompensasjonsordninger for 

strøm. Anslått merforbruk på strøm i 2022 er på 130 000 kroner. Regjer-

ingen har nå foreslått en ordning med midlertidig strømstøtte til kirkene i 

områder med høye strømpriser. Øyer kommune vil komme inn under 

ordningen, og tilskuddsmidler vil bli fordelt etter søknad fra fellesrådet. 

Kommunedirektøren anbefaler å avvente en evt. økt kommunal overføring til Øyer og Tretten kirkeli-

ge råd i 2022 til det er søkt om nasjonal strømstøtte.  

Fellestjenester har driftsutgifter over budsjett, og det anslås et merforbruk på 350 000 kroner.  

 

 

 

Opprinnelig budsjett 

34 747 

Justert budsjett 

34 797 

Prognose 

Merforbruk: 0,9 mill   

Opprinnelig budsjett 

16 579 

Justert budsjett 

15 998 

Prognose 

Merforbruk: 0,4 mill 
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550 BOLIG OG EIENDOM 

Ordinær drift innenfor Bolig og eiendom er godt innenfor årsbudsjettet, 

men det meldes om et betydelig merforbruk på årsbasis som knytter seg 

til høye energipriser. Ved utgangen av andre tertial er det påløpt energiut-

gifter på kommunale bygg på 5,4 millioner, mens årsbudsjettet er på 3,8 

millioner. Det er foretatt en simulering av forbruket ut året, og basert på 

anslåtte energipriser fra Gudbrandsdal Energi ut året gir dette et merfor-

bruk på kjøp av strøm i 2022 på 12,5 millioner kroner.  

Renholds- og vaktmestertjenestene driftes i samsvar med vedtatt ramme, 

og med fokus på å holde igjen på vedlikeholdsutgifter for å redusere utgiftene i enheten der det er 

mulig. Det er iverksatt tiltak for å redusere energiforbruket som mye som mulig, blant annet ved å se 

på innetemperaturen, lysbruk og ventilasjon i kommunale bygg. Tiltakene er innenfor arbeidsmiljø-

lovens bestemmelser, og omfatter ikke Øyer helsehus, helsestasjonen og bofellesskap.   

 

560 VEG, VANN OG AVLØP 

Det meldes merforbruk på 0,8 millioner kroner for drift av kommunale 

veger (gatelys) på grunn av høye energipriser. Prognosen forutsetter at 

vintervedlikehold av kommunale veger er i henhold til budsjett.  

De høye energiprisene gir også betydelig utslag på driften innenfor vann 

og avløp (sjølkost), og merutgiftene på årsbasis her anslås til i overkant av 

6 millioner kroner. Lønnsprognosen for vann og avløp har et merforbruk 

på 0,2 millioner kroner. Videre viser ny beregning av årets kapitalkostnad-

er at kalkulatorisk rente vil ligge 2,1 millioner over budsjett pga. økt rente-

nivå. På inntektssida er det mindreinntekter fra tilknytningsgebyr, på grunn av færre nye fritidsbolig-

er enn det budsjettanslaget bygger på. Samlet årsprognose for selvkost vann og avløp er et merfor-

bruk som er høyere enn gjenværende fondsmidler, og som vil måtte hentes inn igjen kommende år.   

 

570 PLAN OG UTVIKLING 

For enheten forventes balanse innenfor kommunal planramme. Kommu-

nal planramme er tilført midler til arbeid med kommunedelplan Øyer sør 

gjennom egen kommunestyresak (KS-23/22). Ved utgangen av andre terti-

al ligger planen til politisk behandling. Av ramme på 2000 konsulenttimer 

er det brukt 1450 timer. Det er behov for ekstern bistand til å innarbeide 

politisk vedtatte endringer før planen legges ut på høring. Evt. resterende 

timer etter dette foreslås benyttet til arbeid med planen etter første 

gangs høring.  

For sjølkostområdene er gebyrinngangen på reguleringsplan lavere enn budsjett etter andre tertial. 

Det er fortsatt noe usikkerhet knytta til hvor mange private planforslag som kommer til endelig be-

Opprinnelig budsjett 

23 846 

Justert budsjett 

25 011 

Prognose 

Merforbruk: 12,5 mill 

Opprinnelig budsjett 

-11 753 

Justert budsjett 

-11 658  

Prognose 

Merforbruk: 0,8 mill 

Opprinnelig budsjett 

4 149 

Justert budsjett 

6 064 

Prognose 

Merforbruk: 2,5 mill 
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handling resten av året. Det er ikke er sjølkostfond på reguleringsplan, og et merforbruk her vil be-

laste kommunebudsjettet. Det anslås et merforbruk på 0,3 millioner kroner.  

Byggesak har betydelig svikt i gebyrinngang i forhold til budsjett, og vil få et merforbruk i 2022 som 

ikke kan hentes inn seinere år. Det er 0,5 millioner på sjølkostfond byggesak, og budsjettert avsetning 

i år kan strykes. Hensyntatt dette er årsprognosen et merforbruk på 2,2 millioner kroner. 

For sjølkostområde oppmåling er det også årsprognose balanse.  

 

KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERINGER  

Budsjettert nivå for skatt og rammetilskudd er offensivt inneværende år, mer offensivt enn det stats-

budsjettet tilsa for Øyer kommune. I revidert nasjonalbudsjett ble skatteanslaget for Øyer økt, mens 

rammetilskuddet ble redusert. Etter andre tertial er samlet prognose for skatt og rammetilskudd 0,5 

millioner høyere enn kommunens budsjetterte nivå. I tillegg vil Øyer motta vertskommunetilskudd 

for akuttmottak på anslagsvis 2,5 million kroner, som også vil være del av kommunens rammefinans-

iering i 2022. 

Merutgifter til korona forutsettes dekket gjennom kompensasjonsmidler til kommunene, men dette 

vil ikke bli avklart før i november.  

Kommunes utgifter som knytter seg til den ekstraordinære flyktningsituasjonen, gjennom økt boset-

ting og akuttmottak i Øyer, dekkes av integreringstilskudd og vertskommunetilskudd. Årsprognosen 

for utgifter i forbindelse med bosetting er betydelig lavere enn det økte integreringstilskuddet i 2022, 

og det anbefales at 4,8 millioner kroner avsettes til ubundet driftsfond (flyktningefond) for bruk i 

2023.  

Økonomiske årsprognoser etter utgangen av august viser en større ubalanse i den ordinære drifta av 

kommunens tjenester enn ved første tertial. Ubalansen gjelder skole, helse- og omsorgstjenestene 

og energiutgifter, samt et varslet merforbruk på sjølkostområdene reguleringsplan og byggesak.  

Kommunedirektøren innførte innkjøps- og ansettelsesstopp i august, og dette gir effekt ved at flere 

stillinger i organisasjonen nå holdes vakant. Besparelsene er likevel ikke nok til å redusere merfor-

bruket det meldes om innenfor tjenestene.  

Det styres mot et merforbruk i drift som vil måtte dekkes inn gjennom redusert avsetning og bruk av 

disposisjonsfond i 2022.  

Aktiviteten i kommunen er for høy i forhold til driftsinntekter, både inneværende år, og ut fra forven-

tet 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. Kommunedirekt-

øren anbefaler at det i kommende budsjettprosess settes måltall for reduksjon gjennom naturlig av-

gang i kommunen.  
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INVESTERINGER  

Det rapporteres på investeringsprosjekter per 30.8.2022 i henhold til årsbudsjett 2022, med årsprog-

nose. For å se samlet budsjett og regnskap på prosjekter som går over flere år, vises det til oppfølg-

ingsskjema per prosjekt (vedlegg).  

Investeringsprosjektene det rapporteres på etter 2. tertial er innenfor gjeldende budsjettrammer, 

med unntak av fem prosjekter innenfor Bolig og eiendom. Dette gjelder fasadeoppgradering på 

Bakketun, 4G-nett til heisalarmer, utskifting av vinduer i kontorbygget på Tretten, ventilasjonsanlegg 

på Tingberg og forprosjekt svømmehall. Samlet merforbruk anslås til 350 000 kroner, og foreslås 

dekket inn ved å omdisponere mindreforbruk på ENØK-tiltak kommunale bygg og gulvoppgradering i 

lagerbygg. 

For status i boligprosjektet i Trodal rapporteres det i eget oppsett. 

Nedenfor følger oversikt over investeringsprosjekter per utgangen av 2. tertial som viser budsjett 

2022, regnskap per 2. tertial samt prognose for året.  

 



     

Investeringsregnskap per 2. tertial 2022
Bolig og eiendom - Veg

Beløp inkl. mva

Investering i anleggsmidler

 Budsjett 

2022 

 Regnskap 

31.08.2022 

 Prognose 

2022  Kommentar 

001004 Tretten idrettshall 61 34 61

001212 Gatelys - avmåling og oppgradering 1 205 0 0

001303 Tingberg  - ventilasjon med kjøling 1 519 1 573 1 573

 Prosjektet er ferdigstilt.  Midler foreslås omdisponert fra prosjekt 001327 

(ENØK-tiltak kommunale bygg) 

001304 Vidarheim barnehage - gesims 495 0 495

001311 ØHH/Tretten kontorbygg - alternative energikilder 500 0 200

001316 Solvang skole - varmegarasje for hjelpemidler 12 5 5

001317 Tingberg - sikring av skranke og adgangskontroll 49 41 41

001323 Oppgradering av kommunale veger 886 437 886

001325 Vidarheim barnehage - ventilasjonsanlegg 750 6 506

001326 Bakketun - fasadeoppgradering midtre inngangsparti 0 -12 0

 Merforbruk i 2021 på kr 42.000. Midler foreslås omdisponert fra projsekt 

001327 (ENØK-tiltak kommunale bygg) 

001327 ENØK-tiltak kommunale bygg 2 555 1 815 2 555

 I prognose for 2022 er det tatt høyde for omdisponering av midler til ENØK-

tiltak i andre prosjekter 

001328 4G nett heisalarmer 338 400 400

 Prosjekt ferdigstilt. Det foreslås omdisponering av midler fra prosjekt 001355 

(Øyer rådhus - oppgradering av gulv i lagerhall) 

001329 Tretten kontorbygg - lydisolering og oppgr. kontorer 750 98 750

001330 Tretten kontorbygg - utkifting vinduer 1982-bygget 0 42 42

 Merforbruk i 2021 på kr 53.000. Prognose samlet merforbruk 95.000. Midler 

foreslås omdisponert fra prosjekt 001327 (ENØK-tiltak kommunale bygg) 

001331 Tingberg - solavskjerming kommunale bygg 119 117 117

001334 Tingberg - oppgradering samfunnshussalen 138 0 30

001336 Tretten kirke - varmestyring 100 0 100

001337 Øyer kirke - oppgradering varmeovner 140 0 140

001338 Tingberg boligfelt - opparbeidelse/sikring lekeplass 482 0 482

001341 ØHH - telefoni-pasientvarslingssystem 716 732 732  Prosjektet er avsluttet 

001343 Universell utforming - elevbehov 100 0 100

001346 Ladepunkt for el-tjenestebiler 300 382 442

 Prosjektet har i ettertid av bevilgning fått tilsagn om kr 300.000 i tilskudd. 

Henyntatt tilskudd estimeres kommunens kostnad  til ca 140.000. 

001347 Bakketun-wifi løsning og fiber 100 0 100

001348 Barnehagene - oppgradering adkomst og uteområder 100 5 100

001349 Fire kommunale boliger for storfamilier 6 000 0 2 000

001350 Tre og fire roms leiligheter - utredning og bygging 100 0 0

001351 Badeplass forprosjekt 100 0 100

001352 Tretten kontorbygg - nytt ventilasjonsanlegg 1 000 15 1 000

001353 Tretten samfunnshus - oppgradering av himling 200 0 200

001354 ØHH - etablere avskjermet rom 280 0 280

001355 Øyer rådhus - oppgradering av gulv i lagerhall 200 0 138  Midler foreslås omdisponert til prosjekt 001328 (4G-nett heisalarmer) 

001356 Forprosjekt oppgradering svømmehall 200 0 300

 Kr 100.000 foreslås omdisponert fra prosjekt 001327 (ENØK-tiltak kommunale 

bygg) 

001357 Bakketun - sprinkleranlegg 3 219 713 3 219

007311 Utbygging Skriua - støyskjerming 3 985 3 217 3 267  Prosjektet er ferdigstilt 
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Diverse

Beløp inkl. mva

Investering i anleggsmidler

 Budsjett 

2022 

 Regnskap 

31.08.2022 

 Prognose 

2022  Kommentar 

001019 Prosjektledelse IKT* 623 249 399

001050 Visma-flyt fase 2* 313 70 313

001051 Dig3-prosjekter 2020-2021* 204 0 100

001054 Office365 - fase 2* 147 0 47

001056 Forprosjekt arkiv* 390 0 50

001057 Anskaffelse av fellesløsninger KS* 320 61 161

001095 Agresso - vedtatt videreutviklingsplan* 99 0 99

001021 Skanning byggesaksarkiv 100 0 50

001062 Kjøp av IKT-utstyr 2022 1 061 103 1 061

001067 Skole - Kjøp av iPader 2022 1 520 0 900

001072 Kjøp av biler 2021 1 500 0 0  Budsjettmidler kommer ikke til anvendelse 

001073 Kulturminneskilting 400 0 0  Har ikke oppnådd ekstern finansiering. Planlegger å bruke kr 200.000 i 2023    

001074 Velferdsteknologi 2021 712 480 712

001075 Velferdsteknologi 2022 500 0 500

001080 Helse og familie - innføring DigiSOS 200 230 240

001081 Barnehage - IKT-prosjekter 150 0 0

001344 Andel kjøp av ny tankbil 650 0 650

001345 Barnevern - bil + IKT 400 0 400

005802 E Byggesak 72 57 57

* Bevilges samlet og ikke per prosjekt

VA (selvfinansierinende)

Beløp ekskl. mva

Investering i anleggsmidler

 Budsjett 

2022 

 Regnskap 

31.08.2022 

 Prognose 

2022  Kommentar 

006013 Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 226 0 0 Ferdigstiles høst 2022. Kostn. kr 673.400 i forprosjekt dekkes av utbygger

006020 Hovedleningsnett til høydebasseng Øyer/Hafjell 13 998 76 276 Utførelse 2023/2024

006021 Øvre trykksone Tingberg - ledningsanl Haug-Øyer kirke 200 0 0

006025 Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen) 100 0 0

006106 Oppgradering Tretten RA 100 0 0

006201 Avløpstiltak sammen med Lillehammer 8 000 0 0

006206 Tilknytning randsone Flatstulen (Øygardsvegen) 3 582 164 3 164

006207 Dimensjonsøkning VL Berg - SP Ensby - med Nye Veier 600 0 0

006209 Rehabilitering VL Hafjell hotell - Solvang 149 0 0

006210 Rehabilitering SP Kneika - Ruglykkja 76 0 0

006211 Avløpspumpestasjon Granrudmoen 8 500 520 1 720

006212 Langvik pumpestasjon - heve gulv 600 0 0

006213 PLS- Pellestova pumpestasjon 300 0 0

006214 Rehab VA-nett Klokkerstien 4 800 228 428

006215 Overføringsledning avløp G/S-veg Mosåa PS-Hunder 20 000 0 0

006216 Vannpumper Jaer og Svegården HB 500 441 500

006217 Ny PH justering Tretten vannverk 200 0 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

TRODAL BOLIGFELT 

Nedenfor følger en oversikt over totale bevilgninger samt en økonomisk oversikt per 2. tertial 2022. 

 

 

Kommunestyret vedtok i september 2021, sak 104/21, å fullføre utbyggingen av Trodal boligområde 

inkludert tverrforbindelse og flomsikringstiltak, med en totalkostnad inkludert mva på 124 millioner 

kroner. Arbeidet med tverrforbindelsen og flomsikring av Trobekken pågår nå med Norconsult AS 

som prosjekterende og Løype Anleggsdrift AS som utførende. Disse arbeidene er planlagt ferdigstilt 

ca 1. november. 

 

I kst.sak 104/21 ble det forutsatt et bidrag fra Phusicosprosjektet på 60 % av kostnadene for reåpning 

av Trobekken. Dette tilsvarer et bidrag på 6 millioner kroner. Det er gitt et tilsagn på disse midlene, 

og vi har dialog med Phusicosprosjektet og Innlandet Fylkeskommune rundt dette. 

 

I forbindelse med flytting av tverrvegen var det nødvendig med å gå til anskaffelse av et tilleggsareal 

tilhørende Erling Jevne på ca 4 mål. I kst.sak 1/22 godkjente kommunestyret kjøp av dette arealet. 

Det er inngått avtale med grunneier, og endelig overtakelse av arealet vil finne sted etter oppmåling. 

 

Fremdriften på prosjektet er i henhold til planer både tidsmessig og økonomisk. 

 

Prosjekteringsarbeidet med flomsikring av Søre Brynsåa og infrastruktur i trinn 2 er planlagt påstartet 

4. kvartal 2022. 

 

Kommunens rett til å kreve merverdiavgiftskompensasjon for de ulike komponentene i prosjektet er 

fortsatt under avklaring. Dette gjelder først og fremst med tanke på flomsikringstiltakene.  
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TILSYN 2022 – GJENNOMFØRTE OG VARSLEDE PR 31.8.2022 

Rådmannen skal informere om gjennomførte og varslede tilsyn til Kontrollutvalget. Denne 
informasjonen inngår i tertialrapportene. Status pr 31.8.2022 framgår av tabellen: 
 

Tjenesteenhet Tilsynsmyndighet 

Type tilsyn 

Tidspunkt Kommentar 

Bolig og eiendom Vevig AS 
 
Elektriske anlegg Øyer 
ungdomsskole 

Mars Funnet 13 feil og mangler under kontrol-

len. Feilene er rettet av elektriker og 

byggdrifter. Saken er avsluttet hos Vevig. 

Bolig og eiendom Lillehammer Region Brannvesen 
 
Branntilsyn Øyer ungdomsskole 

Mars Tilsynet avdekket et avvik om mangler ved 

orienteringsplanen. Ny orienteringsplan vil 

være på plass i løpet av høsten, og LRB er 

fornøyd med tilbakemeldingen. 

Aurvoll skole Statsforvalteren i Innlandet 
 
Skolens aktivitetsplikt for å sikre 
at elevene har et godt og trygt 
skolemiljø 

August 2021 
til februar 
2022 

Endelig tilsynsrapport 6. desember med 

pålegg om oppretting. Svar fra skolen 25. 

februar. Saken avsluttet hos Statsforvalt-

eren 28. Februar. 

Tildelingstjenesten Statsforvalteren i Innlandet 
 
Stikkprøvetilsyn på 
saksbehandling av helse- og 
omsorgstjenester 

September Stikkprøvetilsyn gjennomført 12. 

september. Rapport ikke mottatt.  

Vann og avløp 

 

Mattilsynet 
 
Revisjon vedrørende beskyttelse 
av vanntilsigsområdet og 
råvannskilde 

Juni Tilsyn gjennomført – Ingen avvik 

Øyer Helsehus Innlandet Revisjon 
 
Forenklet etterlevelseskontroll 
økonomiområdet - 
vederlagsberegning 

Januar Rapport mottatt – Ingen avvik 

Plan og utvikling Statsforvalteren i Innlandet 
 
Tilsyn på kommunenes 
myndighetsutøvelse etter 
forurensningsforskriften kap. 12 
og 13 

Oktober  
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FINANSRAPPORT PR 31.8.2022 

Kommunestyret vedtok i sak 79/18 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Øyer kommune 
med virkning fra og med 27.9.2018. I henhold til finansreglementet skal det i forbindelse med kvar-
talsrapportering legges frem rapporter til kommunestyret som viser: 
 

• Status for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål 

• Status for forvaltning av kommunens gjeldsportefølje 

• Risikovurdering knyttet til renterisiko 
 

I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram rapport for kommunestyret som viser 

utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.  

Finansreglementet av 2018 ble oppdatert i forhold til ny forskrift om kommuners finans- og gjeldsfor-

valtning, som understreker at kommunens reglement skal omfatte både finans- og gjeldsforvaltning, 

og at kommunestyret skal ta stilling til hvor stor refinansieringsrisiko som skal aksepteres knyttet til 

lån som forfaller innen ett år. Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en 

tilfredsstillende avkastning samt stabile, forutsigbare og lave netto finansieringskostnader for kom-

munes aktiviteter innenfor definerte risikorammer. 

 

GENERELT  

Finansmarkedene har siden 2020 vært preget av store svingninger. Først på grunn av utbruddet av 

Covid-19 og nå i 2022 har Russlands invasjon av Ukraina i stor grad påvirket markedene. Det makro-

økonomiske bildet i verden og i Norge er nå det samme, med hovedfokus på inflasjon, energimangel i 

Europa og krig. 

Utbruddet av Covid-19 har hatt stor effekt på rentene siden våren 2020. Norges Bank senket styrings-

renten med 1,5 prosent, til 0 prosent, umiddelbart etter at pandemien traff Norge. Styringsrenten 

ble liggende på 0 prosent frem til september 2021. Etter dette har rentene blitt hevet flere ganger, 

og ved utgangen av 2. tertial 2022 var styringsrenten på 1,75 prosent. I forbindelse med rentemøte i 

Norges Bank i september ble styringsrenten hevet med ytterligere 0,5 prosent, til 2,25 prosent. I Pen-

gepolitisk rapport 3/22, som ble lagt fram nå i september, signaliserte Norges Bank fremtidige rente-

økninger på 0,25 prosentpoeng både i november og desember, noe som tilsvarer en styringsrente på 

2,75 prosent ved utgangen av året. Utover det ble det signalisert en økning på 0,25 prosent i løpet av 

1. kvartal neste år. Norges Bank skriver i rapporten at det videre forløpet for renten vil avhenge av 

den økonomiske utviklingen, og at prognosene er mer usikre enn normalt. Hvis det ser ut til at infla-

sjonen holder seg høy lenger enn anslått, kan det bli behov for høyere rente. Hvis derimot inflasjon-

en og aktiviteten avtar raskere enn antatt, kan behovet for renteøkninger bli mindre. 

I slutten av 2021 hadde Norges Bank en vesentlig lavere prognose som indikerte en styringsrente 

som ville øke til 1,75 prosent i løpet av de nærmeste årene. Den økte rentebanen medfører at prog-

nosen for lånerente i økonomiplanperioden nå ligger godt over prognosen fra høsten 2021, som lig-

ger til grunn for Øyer kommunes nåværende økonomiplan. I og med at renteøkningene og videre 

prognoser for renteøkninger kommer raskere enn tidligere anslått, blir effekten størst for 2023. Her 

ligger prognosen for flytende rente ca 2,0 prosent over anslaget for ett år siden. De økte rentene 
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medfører økte rentekostnader på låneporteføljen også for 2022, men i begrenset omfang. Markedets 

forventninger til høyere renter fremover gir likevel stort utslag allerede i 2022 på kalkulatoriske rent-

er, som er renten som skal dekke renter på lån til sjølkostinvesteringer. Dette skyldes at sjølkostregn-

skapet skal belastes med 5-årsrenten pluss et tillegg på 0,5 prosent. Prognosen for 5-årsrenten ligger 

ca. 1,30 prosent over nivået som er benyttet i budsjettet for 2022, og dette gir økte inntekter i regn-

skapet til Øyer kommune.  

 

FORVALTNINGEN AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDL ER FOR DRIFTSFORMÅL 

Kommunedirektøren har valgt å holde utenom rapporteringen de midlene som ikke er aktuelle for 

annen plassering enn hos hovedbankforbindelsen. Til sammen dreier dette seg om 58,0 millioner 

kroner ved utgangen av 2. tertial. De største postene er skattetrekkskontoen, utlånsmidler/ til-

skuddsmidler samt konto for kommunale krav til Innfordringskontoret Gausdal, Lillehammer og Øyer 

som i forskjellig grad tilhører samarbeidskommunene.   

I Øyer kommune er det ikke praksis å ta opp lån før det er nødvendig for å følge opp vedtatt invester-

ingsplan. Problemstillingen med midlertidig plassering av ubrukte lånemidler er følgelig lite aktuell. 

 

 
 

Tabell 1 Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

Kommunen har begrenset med ledige midler til driftsformål. Gjennom året vil det være store sving-

ninger i beholdningen. Sum innestående på bank var ved utgangen av 2. tertial på 48,6 millioner 

kroner. Samlet beholdning er plassert hos hovedbankforbindelsen, DNB. Gjennomsnittlig avkastning 

har i perioden har vært 1,39 prosent rente på innskudd. Innskuddsrenten beregnes med utgangs-

punkt i et påslag på 1 mnd Nibor. På grunn av uroen i finansmarkedet, har Nibor beveget seg mye 

siden starten av 2020. Det siste året har rentene steget raskt. 

 

 

  

Mill kr % Mill kr % Mill kr % Mill kr %

Innskudd hos hovedbankforbindelse (DNB) 110 100 83,5 100 48,6 100

Innskudd med tidsbinding

Andel pengemarkedsfond

Samlet kortsiktig likviditet 110 100 83,5 48,6

Årlig avkastning siden 31.12.2021 0,57 1,17 1,39

Avkastning benchmark (3 mnd Nibor) 0,47 1,19 1,48

31.12.2021 30.04.2022 31.08.2022 31.12.2022
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GJELDSFORVALTNINGEN  

 
Tabell 2 Gjeldsforvaltningen 

I henhold til finansreglementet omfattes ikke kommunens videreutlånsordning (startlån fra Husbank-

en) av reglementet, men de finansfaglige prinsipper skal anvendes også for disse lånene så langt de 

passer. Startlånene inngår ikke i beregningen av nøkkeltall, som for eksempel prosentvis andel fast-

rentelån, gjennomsnittsrente, rentebindingstid og antall løpende lån. 

Som informert om innledningsvis var styringsrenten ved utgangen av 2. tertial på 1,75 prosent. Ved 

utgangen av året forventer Norges Bank at styringsrenten skal være 2,75 prosent. Øyer kommunes 

renter på ordinære flytende lån beregnes i all hovedsak direkte med utgangspunkt i 3 og 6 måneders 

Nibor (Nibor rente + påslag). Gjennomsnittlig 3 mnd Nibor for 2. tertial var på 1,80 prosent mens 

gjennomsnittlig 6 mnd Nibor var 2,35 prosent.  

Ved utgangen av 2. tertial var kommunens lånegjeld på 542,0 millioner kroner eksklusive startlån. 

Andelen av lånegjeld med fast rente var ved utgangen av 2. tertial på 36 prosent, noe som er innen-

for kravet i finansreglementet. Øyer kommune har i tillegg til angitte rentebytteavtaler i tabellen 

ovenfor rentebytteavtaler for ca 20 millioner kroner som utløper de neste 12 månedene, og som der-

for ikke inngår i beregnet andel fast rente. I henhold til finansreglementet skal den gjennomsnittlige 

rentebindingen være mellom 1 og 4 år. Ved utgangen av 2. tertial var rentebindingen på 1,8 år.  

Gjennomsnittsrenten for lånene var i 2. tertial på 2,0 prosent, noe som er en økning på 0,3 prosent i 

forhold til 1. tertial. Renten er 0,2 prosent høyere enn angitt benchmark (3 mnd Nibor). En forklaring 

til dette er at bankene ved utlån beregner seg en rentemargin på Nibor avhengig av lånetype. I fin-

ansreglementet framkommer det at et enkeltlån ikke skal utgjøre mer en 35 prosent av den samlede 

låneporteføljen, samt at ikke mer enn 30 prosent av den samlede låneporteføljen kan ha forfall innen 

12 måneder. Det største enkeltlånet er et lån med flytende rente i Kommunalbanken på ca 100 milli-

oner kroner, noe som utgjør 18 prosent av den samlede porteføljen. Av lån som forfaller innen 12 

måneder, har Øyer kommune sertifikatlån for 160 millioner kroner fordelt på 2 lån. Sertifikatlånene 

Ramme gjelds- og 

finansreglement Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt

Lån med pt rente (flytende) 60,5 58,7 57,9

Lån med NIBOR-basert rente (flytende) 291,8 291,8 287,8

Lån med fast rente 96,3 96,3 96,3

Renteswap (rentebytteavtaler)* 100,0 100,0 100,0

Leasingavtaler 0 0 0

Samlet langsiktig gjeld 548,6 2,1 546,8 2,0 542,0 1,8

Gjennomsnittsrente siste tertial 1,5 1,7 2,0

Benchmark (3 mnd NIBOR - gjennomsnitt tertial) 0,7 1,2 1,8

Antall løpende enkeltlån 15 15 15

Største enkeltlån i samlet portefølje < 35 % 102 19 102 19 99,9 18

Lån som forfaller og må refinansieres innen 12 

mnd < 30% 160 29 160 29 160 30

Opptak av nye lån investering 22 0

Opptak av nye startlån - Husbanken 10

Startlån-Husbanken 63,6 73,3 68,7

Samlet langsiktig gjeld inkl. startlån 612,2 620,1 610,7

Rbt: gjennomsnittlig rentebindingstid

* Renteswap (rentebytteavtaler) sikrer renteeksponering på underliggende låneportefølje. I tabellen fremkommer renteswapavtaler med forfall

senere enn 12 mnd frem i tid. Lån med NIBOR-basert rente er redusert tilsvarende.

> 30 % 36 36 36

31.12.2021 30.04.2022 31.08.2022

> 30 % 64 64 64
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utgjør 30 prosent av den samlede porteføljen, og er med andre ord innenfor kravene i finansregle-

mentet. 

Årets opptak av startlån hos Husbanken på 10 millioner kroner ble foretatt i mars. Ved utgangen av 

1. tertial har Øyer kommune startlån i Husbanken på 68,7 millioner kroner med en nominell rente på 

1,2 prosent. 

Totalt utgjør den samlede låneporteføljen 610,7 millioner kroner. 

 

 

RENTERISIKO PER 31.8.2022 

 
Tabell 3 Renterisiko 

Med den fordelingen mellom fast og flytende rente som Øyer kommune har på gjeldsporteføljen ved 

utgangen av 2. tertial, er den potensielle merutgiften ved 1 prosent økning av renten på 3,5 millioner 

kroner på årsbasis. Dersom en «netto» gjeldsbetraktning legges til grunn reduseres merutgiften med 

0,5 millioner kroner til 3,0 millioner kroner som følge av økte renteinntekter på kommunens bankinn-

skudd. Vann og avløp sin andel av gjeld med flytende rente, samt rentekompensasjon fra staten til 

investeringer, vil redusere den potensielle merutgiften med i overkant av 30 prosent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nåværende gjeld og plasseringer

Balanse 

%

Balanse 

NOK

Endrings-

parameter Rbt

Beregnet 

tap 

MNOK

Gjeld med flytende rente 64 345,7 1 % -3,5

Rentekompensasjon

Selvkostområde

Gjeld med fast rente 36 196,3 1,8 0,0

Endring renteutgifter 100 542,0 -3,5

Bank 100 48,6 1 % 0,5

Endring renteinntekter 100 48,6 0,5

Hvis renta øker med 1 % vil det med nåværende lån og bankinnskudd medføre årlig tap på: -3,0


