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ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. KVARTAL 2018  
 
 
Vedlegg: 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2018, av 4. mai 2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2018 
 
Sammendrag: 
Økonomisk prognose per 1. kvartal er tilnærmet balanse. Prognosen viser merinntekter på 
rammetilskudd, eiendomsskatt og konsesjonskraft. Sektor familie og inkluderig og helse og 
omsorg rapporterer prognose merforbruk. Rådmannen foreslår at kommunestyret tar 
økonomirapporteringen til etterretning, og ber om at det foretas budsjettjusteringer som 
omtalt i rapporten.  
 
Saksutredning: 
Saken inneholder rådmannens økonomirapportering per 1. kvartal på drift. Det vil bli lagt 
fram egen sak om investeringer for kommunestyret i juni.  
 
I rapporten gis det statusbeskrivelse av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 
31.3.2018, vurdering av prognose for 2018 og forslag til budsjettjusteringer.  
 
Den økonomiske prognosen per 1. kvartal er tilnærmet balanse. Det rapporteres negativ 
prognose for sektorene familie og inkludering og helse og omsorg på totalt 4,2 mill kr.  
 
På inntektssida er det prognose merinntekter fra eiendomsskatt, rammetilskudd og konse-
sjonskraft, på totalt 4,1 mill kr, mens det er reduserte inntekter fra rentekompensasjons-
ordningen.  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for rådmannens vurdering av de enkelte områder.  
 
Ved rapportering etter årets tre første måneder er det fortsatt usikkerhet rundt flere av 
prognosene, og behov for tett oppfølging fram mot neste rapportering.  
 
Rådmannen tilrår at det foretas budsjettjusteringer ved å øke frie disponible midler som 
tilføres driftsdelen i budsjettet. Forslag til budsjettjusteringer følger av tabellen under.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 1. kvartal til etterretning. 



2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer: 
 
 

Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-
reduksjon/ 

Inntektsøkning 

Utgiftsøkning 
/Inntekts-
reduksjon 

13700 Kjøp fra 
andre 

4200 Familie-
tjenesten 

2547 Funksjons-
hemmede 

Ressurskrev-
ende brukere 

 2 200 

10100 Fastlønn 4450 Helse- og 
forebyggende 
tjeneste 

2411 
Legetjeneste 

Styrking fast-
legetjenesten 

 1 000 

18104 Rente- 
og avdrags-
kompensasjon 

9000 Skatt og 
finans 

8402 
Kompensasjon 

Redusert rente-
kompensasjon 

 300 

18000 Ramme-
tilskudd 

9000 Skatt og 
finans 

8401 Statlige 
rammetilskudd 

Økt 
rammetilskudd 

-600  

18750 Eien-
domsskatt  

9000 Skatt og 
finans 

8801 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt eiendoms-
skatt 

-2 900  

    -3 500 3 500 

 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 


