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Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram økonomisk rapportering etter første tertial for kommune-
styret. Det hefter stor usikkerhet ved de økonomiske prognosene for 2020 som følge av ut-
bruddet av Covid-19. Driftsprognose 2020 er negativ for Øyer kommune. Det meldes om 
økonomiske utfordringer innenfor flere av tjenesteområdene, hvor den videre utviklingen 
er svært usikker. Omfang av skattesvikt og kompensasjon for dette vil være helt avgjørende 
for årsresultatet.  Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteringen 
til etterretning og ber om at det foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten. 
Budsjettjusteringer som følge av koronasituasjonen vil bli framlagt etter andre tertial.   
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter første tertial. Det rap-
porteres på økonomisk drift, investeringer og finans. Rapporten inneholder statusbeskrivel-
ser av Øyer kommunes økonomiske sitasjon per 30. april 2020 og vurdering av prognoser 
for året.  
 
Samlet økonomisk driftsprognose er negativ med 13,3 millioner for Øyer kommune etter 
første tertial. Det understrekes at dette er svært usikre anslag, særlig når det gjelder skatte-
inngangen til Øyer kommune i 2020. Merutgifter i tjenesteområdene er også usikre, og de 
er sammensatt av utfordringer i ordinærdrift, direkte merutgifter som følge av virusutbrud-
det og utsatte omstillingsprosesser for å holde årets budsjettrammer. 
 
Etter første tertial er noen statlige kompenserende tiltak kjent, som økt rammetilskudd, 
kompensasjon for tapt foreldrebetaling i barnehage og SFO og reduksjon i arbeidsgiverav-
giften for andre termin. Flere tiltak er lagt inn i forslag til revidert nasjonalbudsjett, men 
RNB vedtas ikke i Stortinget før i juni. Kommunedirektøren foreslår ikke budsjettjusteringer 
som følge av koronasituasjonen etter første tertial, men vil komme tilbake til dette seinere 
på året.  
 



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. Dette er nærmere omtalt i rapporten.   
  
Finansrapporten med rådmannens vurderinger av kommunens situasjon knyttet til ledig 
likviditet og gjeldsportefølje inngår i kvartalsrapporteringen.    
  
I årsoppgjøret 2019 har revisjon presisert at bevilgninger vedtatt av kommunestyret som 
ikke kom til utbetaling det året bevilgningen ble gjort, skal ha kommunestyrevedtak om fin-
ansiering det regnskapsåret utgiften påløper. Dette er tilfellet for tre bevilgninger fra bud-
sjett 2019, der utbetaling har skjedd på nyåret 2020; tilskudd og forskuttering til klubbhus 
ØTI (Ks-sak 118/18), tilskudd til World cup Hafjell-Kvitfjell Alpin (Ks-sak 56/19) og tilskudd til 
Ski NM 2020 (Ks-sak 94/19). Samlet utgjør dette kr 697 000 fra disposisjonsfond idrettsarr-
angement og 2,2 millioner kroner i forskuttering fra kommunens disposisjonsfond.  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder.  
 
Kommunedirektøren foreslår ikke budsjettjusteringer i drift per første tertial, men tilrår å 
gjøre endringer når revidert nasjonalbudsjett er vedtatt i Stortinget, og en ser klarere ef-
fekten av koronatiltak i de kommunale tjenestene.  
 
Planlagt oppgradering av kommunale veger, som ligger i investeringsplanen i 2021 og 2023, 
anbefales framskyndet slik at dette kan utføres sommeren 2020. Dette vil gi besparelser på 
kommunalt vegvedlikehold, samtidig som det vurderes som aktivitetsskapende tiltak i kor-
onasituasjonen.  
 
I 2019 ble det gjort en vurdering av om skolene i Øyer skal kjøpe eller lease iPader til elev-
ene. Her ble det konkludert med at kjøp er både rimeligere og mindre ressurskrevende å 
håndtere, og det ble lagt opp til en overgang fra leasing til kjøp, etter hvert som leasingav-
talene utløper. Kjøp av iPader framover ble ikke innarbeidet i investeringsplanen, og det er 
derfor behov for en budsjettjustering for årets kjøp, som er på 0,4 millioner kroner. Kjøpet 
finansieres ved låneopptak, og budsjetterte leasingutgifter i skolebudsjettene omdisponer-
es til dekning av renter og avdrag. Kjøp av iPader framover blir innarbeidet i ny investerings-
plan. 
 
Redusert aktivitet i kulturskolen som følge av virusutbruddet er beskrevet i eget notat. 
Kommunedirektøren legger fram til politisk vurdering om foreldrebetaling i kulturskolen 
skal reduseres/ettergis som følge av reduksjon i tilbud. Det er ikke gitt nasjonale føringer 
for dette, slik det er gjort for foreldrebetaling i barnehage og SFO.  
 
Kommunestyret i Lillehammer vedtok i sitt budsjettmøte i desember 2019 at kommunens 
utgift i enkelte interkommunale samarbeid i 2020 skulle reduseres utover den reduksjonen 
som allerede var lagt inn i kommunedirektørene sitt budsjettforslag. I interkommunale 
samarbeid må alle deltakerkommunene fatte likelydende vedtak for at en endring i budsjet-
tet skal kunne være gyldig. Kommunedirektørene i de tre kommunene Lillehammer, Øyer 



og Gausdal legger derfor fram felles forslag om redusert driftsramme for fire interkommun-
ale samarbeid, der nedtaket håndteres ved bruk av tidligere års overskuddsfond. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Oppgradering kommunale veger framskyndes som investeringsprosjekt og gjennom-

føres i 2020 innenfor en budsjettramme på 5 millioner kroner inkl. merverdiavgift.  
3. Kommunestyret godkjenner investeringsutgifter til kjøp av iPader i skole med kr 500 

000 inkl. merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på skolene omdisponeres til å 
dekke rente- og avdragsutgifter. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nød-
vendige budsjettjusteringer. 

4. Investeringene i kommunale veger og kjøp av iPader finansieres med bruk av lån, og 
kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak på 4,4 millioner kroner i 2020.  

5. Forskuttering av spillemidler på 2,2 millioner kroner til klubbhus ØTI finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond. Opprinnelig vedtatt i Ks-sak 118/18. 

6. Tilskudd til klubbhus ØTI på 197 000 kr (Ks-sak 118/18), tilskudd til World Cup 
Hafjell-Kvitfjell Alpin på kr 250 000 (Ks-sak 56/19) og tilskud til Ski NM 2020 på 
250 000 kr (Ks-sak 94/19) finansieres ved bruk av disposisjonsfond idrettsarrange-
ment på samlet 697 000 kr.  

7. Det vedtas redusert driftsbudsjett for 2020 for interkommunale samarbeid, på bak-
grunn av innsparingsvedtak i Lillehammer kommune, slik det framgår av følgende 
tabell: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør

  Reduksjon 
i kr Lillehammer Øyer Gausdal Nord-Fron 

Regionalt landbruks-
kontor for Lilleham-
merregionen -98 -32 -26 -41 - 
Fellesenhet 
skatt/innfordring -52 -37 -7 -8 -8 
Fellesenhet økonomi -220 -157 -29 -34 - 
Lillehammer Regionen 
brannvesen -474 -346 -58 -70 - 
Sum -844 -572 -120 -153 -8 


