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INNLEDNING  

Økonomirapportering 1. tertial gir en statusbeskrivelse av Øyer kommunes økonomiske situasjon 

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

er gjennomført i kommunen. 

Budsjett 2020 ble vedtatt 12. desember 2019 i kommunestyresak 156/19. Det er budsjetter med et 

netto driftsresultat1 på 1,75 % i 2020. 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. Ved rapportering per 

1. tertial tilrår ikke kommunaldirektøren at det foretas budsjettjusteringer i drift. Budsjettendringer 

vil bli vurdert nærmere etter andre tertial, når omfanget av koronarelaterte utgifter er klarere og 

revidert nasjonalbudsjett er vedtatt i Stortinget.    

Økonomiske årsprognoser for kommunen er svært usikre etter første tertial, som følge av virusut-

bruddet Covid-19. Videre smitteutvikling og nødvendige tiltak i forbindelse med virussituasjonen har 

stor betydning for utgiftsnivået i flere tjenester utover i året. Inntektstap fra skatteinngang og statlige 

kompensasjon vil være avgjørende for årsresultatet i 2020.  

I rapporten omtales kjente forhold etter årets første fire måneder. Merutgifter som skyldes korona-

situasjonen har et betydelig etterslep i kommunens regnskap, da f.eks. ekstra lønnsutgifter som følge 

av vikarinnleie i mars kommer på lønnsutbetaling i mai. Prognosene på merutgifter framover er også 

svært usikre fordi varigheten av tiltak ikke er kjent.  

Koronasituasjonen påvirker kommuneøkonomien direkte både i form av tapte inntekter og ekstra-

ordinære utgifter. I tillegg har store deler av den kommunale virksomheten vært i en unntakstilstand 

gjennom våren, der planlagte omstillingsprosesser er blitt satt på vent eller er kraftig forsinket. Dette 

gir også økonomiske konsekvenser som enda er for tidlig å tallfeste sikkert.  

 

 

  

 

1 Avsetning til disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. 
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SYKEFRAVÆR 

1. kvartal 2020 viser et sykefravær i Øyer kommune på 7,9 %. Korttidsfraværet er på 0,9 % og lang-

tidsfraværet på 5,4 %. Sammenlignet med samme kvartal de to foregående årene er dette en reduk-

sjon i sykefraværet, selv om korttidsfraværet har økt noe sammenlignet med 2019.  

 

 

I tabellen under er sykefravær hittil i år presentert per tjenesteenhet.  
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OPPSUMMERING ØKONOMI 

ØKONOMISK OVERSIKT PER 1. TERTIAL 2020 

 

 

 

 

 

Årsprognose 

1. tertial

100 Sentraladministrasjon 3 265 8 080 40,4 % 0

120 Folkevalgte 1 027 4 128 24,9 % 0

130 Fellesenhet Skatt og innfordring 3 559 0 - 0

150 Interkommunalt samarbeid 1 437 17 355 8,3 % -380

200 Fellesutgifter 2 394 11 007 21,8 % 5 000

220 Fellesutgifter grunnskole 268 3 811 7,0 % 0

230 Fellesutgifter barnehage 6 040 23 533 25,7 % 0

300 Mosjordet barnehage 2 826 6 391 44,2 % -400

320 Vidarheim barnehage 5 723 13 240 43,2 % 0

340 Aurvoll skole 5 647 11 430 49,4 % -1 000

350 Solvang skole 9 238 21 451 43,1 % -2 000

370 Øyer ungdomsskole 8 516 19 592 43,5 % 0

420 Helse og familie 22 082 55 584 39,7 % -2 000

441 Øyer helsehus 20 525 42 469 48,3 % -3 000

442 Hjemmetjenester 8 438 22 112 38,2 % -1 200

443 Miljøtjenester og bofellesskap 13 416 30 842 43,5 % -2 500

500 Kultur og fellestjenester 6 260 15 981 39,2 % 0

550 Bolig og eiendom 10 631 22 753 46,7 % 0

560 Veg, vann og avløp -700 2 875 -24,3 % 0

570 Plan og utvikling 3 583 4 093 87,5 % 0

910 Avskrivninger (ka lkulatorisk rente og avskr.) -19 -12 660 0,2 % -2 115

Sum 134 155 324 067 41,4 % -9 595

900 Skatt, rammetilskudd og finans -118 437 -324 067 37 %

Skatt 12 000-              

Rammetilskudd 5 700                

Eiendomsskatt -                    

Renteinntekter 751- 

Utbytte -                    

Renteutgifter 3 345                

Avdrag -                    

Sum -3 706

Totalt 15 717 0 -13 301

Tjenesteenhet 

Regnskap 

30.4.2020

Forbruk i 

%

Opprinnelig 

budsjett 

2020
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SKATT OG FINANS (BUDSJETTSKJEMA 1A) 

SKATTEINNTEKTER  

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE  

Øyer kommune har budsjettert med inntekts- og formueskatt på 158,0 millioner kroner i 2020. Per 1. 

tertial er skatteinngang 44,8 millioner kroner, dette er 4,1 millioner kroner lavere enn budsjettert 

nivå (periodisert budsjett). Tallene etter første tertial er sterkt påvirket av koronapandemien og 

iverksatte tiltak, og inneholder både forsinkelse i innbetaling og en reell inntektssvikt for kommunen. 

Årseffekten av dette er fortsatt svært usikker. Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett et fall i 

kommunenes skatteinntekter 2020 på om lag 5,3 milliarder kroner. På grunn av næringssammen-

setning i kommunen er det å forvente at Øyer vil komme dårligere ut enn gjennomsnittet av kom-

muner i forhold til skattesvikt.   

Skatteinngangen må ses i sammenheng med inntektsutjevningen som utbetales sammen med ram-

metilskuddet. Inntektsutjevning etter første tertial er noe lavere enn budsjettert. Inntektsutjevning-

en varierer gjennom året, avhengig av den generelle skatteinngangen på landsbasis sett opp mot 

kommunens skatteinngang.  

Kommunedirektøren understreker usikkerheten som råder omkring årets skatteinngang, og anslår en 

årsprognose på 12 millioner i inntektssvikt.  

EIENDOMSSKATT 

Vedtatt budsjett for eiendomsskatt i 2020 er 36,7 millioner kr, og kommunens inntekter fra eien-

domsskatt er i henhold til budsjett.  

 

RAMMETILSKUDD  

For 2020 er det budsjettert med rammetilskudd på 154,1 millioner kroner, inkludert inntektsutjevn-

ing på 3,4 millioner kr og ordinære skjønnsmidler på 1,5 millioner kr. Gjennom revidert nasjonalbud-

sjett legges det opp til at Øyer kommune få økt rammetilskudd på 5,4 millioner kroner, herav er 0,9 

millioner kompensasjon for manglende foreldrebetaling i barnehage og SFO i mars-april og 0,5 milli-

oner kroner er tilbakeføring av midler til skatteoppkreverfunksjonen. Videre er Øyer kommune tildelt 

0,2 millioner kroner i ekstraordinære skjønnsmidler som følge av korona.  

Samlet årsprognose per første tertial er økt rammetilskudd på 5,7 millioner kroner. 1,4 millioner av 

disse er direkte knytta til bortfall av foreldrebetaling og kommunal drift av skatteoppkreverfunksjon-

en fram til 1. november 2020. Resterende merinntekt i forhold til budsjett må ses opp mot reduserte 

skatteinntekter for kommunen.  
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GENERELLE STATSTILSKUDD  

INTEGRERINGSTILSKUDD  

Det er budsjettert med 12,9 millioner kroner i integreringstilskudd i 2020, med forutsetning om 10 

bosatte. Hittil i år er et bosatt fem personer, og det er ikke bekreftet om kommunen skal ta imot 

flere. Færre enn ti bosatte vi medføre inntektsreduksjon i forhold til budsjett.  

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 og det forventes en reduksjon i mottatt rentekomp-

ensasjon i 2020, anslagsvis 0,1 million kroner. 

 

UTBYTTE 

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

Selskap 
Budsjettert 

utbytte 2020 

Gudbrandsdal Energi AS 8 127 

Eidsiva Energi AS/Hafslund 1 620 

Øvrige* 0 

Totalt 9 747 

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

Bruvoll. For 2019 utgjorde dette samlet kr 7 000. 

Per første tertial er det ikke kommet signaler om endret utbytte i 2020. 

RENTER OG AVDRAG  

Virusutbruddet Covid-19 har hatt store konsekvenser i finansmarkedene i 1. tertial. For å imøtegå de 

negative konsekvensene har myndigheter over hele verden implementert kraftige økonomiske tiltak, 

herunder rentekutt. Norges Bank kuttet først styringsrenten med 0,5 prosentpoeng 15. mars, for der-

etter å føle opp med et nytt kutt på 0,75 prosentpoeng 20 mars. Ved utgangen av 1. tertial lå styr-

ingsrenten på 0,25 %, noe som til da var den laveste renten noen gang. Den 7. mai satte Norges Bank 

styringsrenten ytterligere ned til 0 %. 

RENTEBUSJETTET  

For 2020 er det budsjettert med 2,5 % rente for den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente.  

Kommunens flytende lån har ved utgangen av første tertial renter under dette nivået, og det forvetes 

ytterligere nedgang. Samtidig er låneporteføljen på et lavere nivå enn budsjettert i økonomiplan pga. 

forsinket framdrift på investeringer. Dette gir betydelig lavere renteutgifter enn budsjettert i 2020. 
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Dette må ses opp mot kalkulatoriske renter som skal beregnes for investeringer på sjølkostområde-

ne. Den kalkularotiske renta som skal brukes her vil være langt lavere enn budsjetert, og gir «inn-

tektssvikt».  

Som følge av det historisk lave rentenivået vil kommunen også få lavere inntekter på bankinnskudd 

enn budsjettert nivå.  

Samlet sett er årsprognosen for renteinntekter og -utgifter, inkl. kalkulatoriske renter for sjølkostin-

vesteringer, mindreforbruk på 0,5 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, prognose balanse.  
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ØKONOMISK STATUS TJENESTEENHETER (BUDSJETTSKJEMA 1B) 

100 SENTRALADMINISTRASJON  

Lønn og annen drift i sentraladministrasjonen er i henhold til budsjett. Det 

er budsjettert med eksterne prosjektmidler på 0,3 millioner kroner, som er 

en forutsetning for budsjettbalanse.  

Koronasituasjonen har medført administrativt merarbeid og forskyvning 

av andre arbeidsoppgaver, men vil ikke få regnskapsmessig konsekvens 

utover evt. utbetaling av overtid.  

 

 

120 FOLKEVALGTE 

Budsjettet for folkevalgte er stramt, og kontrollutvalgets andel av bud-

sjettrammen er økt fra 2019 til 2020. Færre avholdte kommunestyremøter 

enn planlagt pga. koronasituasjonen vil gi besparelser, mens teknisk møte-

romsutstyr i kommunestyresalen gir merutgifter.  

 

 

 

 

150 INTERKOMMUNALT SAMARBEID  

Kommunestyret i Lillehammer vedtok i sitt budsjettmøte i desember 2019 
at kommunens utgift i enkelte interkommunale samarbeid i 2020 skulle re-
duseres utover den reduksjonen som allerede var lagt inn i kommunedir-
ektørene sitt budsjettforslag. I interkommunale samarbeid må alle delta-
kerkommunene fatte likelydende vedtak for at en endring i budsjettet skal 
kunne være gyldig. Kommunedirektørene i de tre kommunene Lilleham-
mer, Øyer og Gausdal legger derfor fram felles forslag om redusert drifts-
ramme for fire interkommunale samarbeid, der nedtaket håndteres ved 
bruk av tidligere års overskuddsfond. Nærmere beskrivelser finnes i eget 
vedlegg. Endringen vil frigi budsjettmidler på 120 000 kr for Øyer i 2020. 

 

I forbindelse med utbrudd av Covid-19 er det planlagt for interkommunale avdelinger for pasienter 

med smitte i Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Lillehammer helsehus har åpnet en egen avdeling for 

smittede pasienter som også er dimensjonert for å ta imot pasienter fra de andre kommunene i 

helseregionen, for på den måten å unngå at hver kommune må ha sine egne, små smitteavdelinger. 

Videre er det tegnet avtale om bruk av Montebellosenteret i Mesnali ved en eventuell økning i 

behovet, hvor også Ringsaker kommune er med. Helseregionen har fått tilsagn om skjønnsmidler fra 

Opprinnelig budsjett 

8 080 

Justert budsjett 

8 080 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

4 128 

Justert budsjett 

4 128 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

17 355 

Justert budsjett 

17 355 

Prognose 

Merforbruk: 0,4 mill 
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Fylkesmannen til regionale tiltak på 1,29 millioner. Påløpte utgifter til nå er husleie for Montebello-

senteret, som for Øyers del beløper seg til ca kr 85 000 pr. mnd. Drift av plassene er ikke inkludert i 

denne summen. Det vurderes løpende ut ifra prognosert smitteutvikling om tilbudet er nødvendig å 

opprettholde som back-up løsning.  

Til grunn for budsjett 2020 ligger drift av fellesenhet skatt og innfordring fram til 1. juni, deretter 
skulle skatteoppkreverfunksjonen statliggjøres. Dette er nå utsatt til 1. november. I følge framlagt 
RNB vil kommunene få tilbakeført deler av trekk i rammetilskudd som følge av statliggjøringen, slik at 
fellesenhet skatt og innfordring kan driftes som vanlig fram til november. Det budsjettjusteres for 
dette når RNB er vedtatt i Stortinget. 

 

200 FELLESUTGIFTER 

Det er avsatt 7,0 millioner kr til pris- og lønnsvekst 2020, og det er lagt til 

grunn en samlet pris- og lønnsvekst på 3,1 % etter forutsetningene i stats-

budsjettet. Det er ikke fordelt lønns- og prisvekst til tjenesteenhetene per 

1. tertial. I revidert nasjonalbudsjett er anslagene på lønns- og prisvekst i 

2020 betydelig redusert, til en deflator på 1,4 % (lønnsvekst 1,5 % og pris-

vekst 1,0 %). Årets lønnsoppgjør er utsatt til høsten. Forutsetningen om 

lønns- og prisvekst på 1,4 % vil kunne frigi midler fra den avsatte potten på 

opp mot 4 millioner, men det er nødvendig å se nærmere på utvikling av 

lønns- og prisutvikling i tjenesteenhetene før midlene fordeles og evt. omdisponeres.   

Arbeidsgiveravgift for andre termin (mars og april) er vedtatt satt ned med fire prosentpoeng. Dette 

er ikke effektuert enda, men vil anslagsvis gi samlet besparelse for kommunen på 2 millioner kroner. 

I budsjettet for 2020 er satsene for budsjettering av pensjon videreført på samme nivå som i budsjett 

2019. Det er videre lagt inn som budsjettforutsetning at årets premieavvik avsettes til pensjonsfond. 

Det er knyttet usikkerhet til årets pensjonskostnad, blant annet som følge av endra forutsetninger for 

lønnsoppgjøret. Prognose pensjon følges opp fram mot 2. tertialrapport.  

Under fellesutgifter er det påløpt merutgifter knyttet til virusutbruddet i størrelsesorden 0,26 milli-

oner kroner. Dette gjelder anskaffelse av befolkningsvarslingssystem for innbyggere og utsending av 

informasjon. Det vil kunne påregnes ytterligere utgifter knyttet til beredskap ut året.   

Nettoinntekter fra salg av konsesjonskraft ligger etter første tertial an til mindreinntekter på årsbasis 

som følge av sterkt reduserte strømpriser. Anslagsvis 0,65 millioner kroner på årsbasis.  

 

220 FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE 

Opprinnelig budsjett 

11 007 

Justert budsjett 

11 007 

Prognose 

Mindreforbruk: 5 mill 

Opprinnelig budsjett 

3 811 

Justert budsjett 

3 811 
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Etter første tertial er det ingen kjente avvik fra budsjett på fellesutgifter 

grunnskole.  

Kommunen har mottatt fakturering som normalt for skoleskyss, også for 

perioden i mars-april da skolene var stengt.  

I 2019 ble det gjort en vurdering av om skolene i Øyer skal kjøpe eller lease iPader til eleve-
ne, der det ble 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 leasingavtal-
ene utløper. Kjøp av iPader framover ble ikke innarbeidet i investeringsbudsjettet, 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 omdisponeres 
til dekning av renter og avdrag.  

 

230 FELLESUTGIFTER BARNEHAGE 

De største utgiftspostene på fellesutgifter barnehage knytter seg til til-

skudd til private barnehager, samt utgifter til spesialpedagogisk hjelp og 

tilrettelegging i barnehagene. 

Kommunen har utbetalt tapt foreldrebetaling til de private barnehagene 

for perioden med stengte barnehager. Dette beløper seg til 0,4 millioner 

kroner og blir kompensert for gjennom rammetilskudd, sammen med inn-

tektstap i de kommunale barnehagene.  

Per første tertial er det usikkerhet knyttet til refusjon mellom kommuner for barn i private barne-

hager. Det er ikke kjent om kommunen vil ha utgifter til nabokommuner eller krav på refusjon for 

gjestebarn fra høsten. Dette følges opp og rapporteres etter andre tertial.  

 

300 MOSJORDET BARNEHAGE 

Mosjordet barnehage har overforbruk på lønn som følge av at lønnsopp-

gjør 2019 ga spesielt store utslag for tjenesteenheten. Det er ikke ledige 

plasser i barnehagen og fleksibilitet til å redusere bemanning for å spare 

inn lønnsmidler. Nå er det tvert imot nødvendig med økt bemanning for å 

drive i samsvar med smittevernveilederens bestemmelser.  

Barnehagen har til nå hatt mindre driftsutgifter til korona i forbindelse 

med hygienetiltak. Dersom det blir langvarige tiltak som berører gruppe-

størrelser kan det bli behov for større innkjøp til høsten. 

Manglende foreldrebetaling i perioden med stengte barnehager utgjør 150 000 kr, og kompenseres 

gjennom økt rammetilskudd.  

 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

23 533 

Justert budsjett 

23 533 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

6 391 

Justert budsjett 

6 391 

Prognose 

Merforbruk: 0,4 mill 
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320 VIDARHEIM BARNEHAGE 

Vidarheim barnehage har fortsatt langtidsfravær i sitt personale, som gir 

lønnsbesparelser, både i form av lavere lønnede vikarer og ingen vikarut-

gifter i perioden da barnehagen var stengt.  

Tapt foreldrebetaling i perioden med stengt barnehage beløper seg til 

253 000 kr. Dette blir kompensert for i rammetilskuddet. Barnehagen vil i 

tillegg ha tapte inntekter i forhold til barn med legeerklæring på at de ikke 

skal tilbake i barnehagen etter oppstart.  

Vidarheim er en stor barnehage, og for å ivareta smittevern er det nå vur-

dert som nødvendig å ha en stilling på kjøkkenet for å ha kontroll på mat, overflater og unngå smitte. 

Dette er løst ved om disponering av andre stillinger i første tertial, men det vil måtte vurderes innleie 

av ekstravikar fram til sommeren.   

 

340 AURVOLL SKOLE 

Aurvoll drar med seg økonomiske utfordringer fra 2019 inn i 2020. Skolen 

har bemanning utover budsjettramme med bakgrunn i elevutfordringer, 

dette er både pedagogstøtte og personell med helsefaglig kompetanse, 

samt utgifter til alternativ opplæringsarena.  

Det er nå lagt en konkret plan for å redusere overforbruket og komme i 

økonomisk balanse i løpet av 2021. Planen går hovedsakelig ut på å avslut-

te vikariat for ansatte i permisjon, ikke sette inn vikar for ansatte som skal 

ut i videreutdanning og redusere fagarbeiderstillinger. Med de utfordring-

er skolen har, vurderes det som nødvendig at nedtaket skjer over i 2021.    

 

350 SOLVANG SKOLE 

Drift av Solvang skole ligger også over budsjett, med elevutfordringer 

både i skole og SFO, som krever ekstra ansatte for å ivareta forsvarlig drift. 

Etter at skolen åpnet igjen etter koronastenging har skolen fått tre minori-

tetsspråklige elever som har krav på opplæring både i form av morsmåls-

assistenter og lærertimer. Dette må bli ivaretatt på en god måte og det 

krever ekstra ressurser. Koronasituasjonen vi er inne i nå krever at vi må 

fortsette med økt bemanning for å ivareta smittevernhensyn i henhold til 

veilederen fra Folkehelseinstituttet. Det varsles i tillegg til merutgifter på 

lønn behov for innkjøp av nye lærebøker etter innføring av ny læreplan.   

 

 

Opprinnelig budsjett 

13 240 

Justert budsjett 

13 240 

Prognose 

Balanse  

Opprinnelig budsjett 

11 430 

Justert budsjett 

11 430 

Prognose 

Merforbruk: 1 mill 

Opprinnelig budsjett 

21 451 

Justert budsjett 

21 451 

Prognose 

Merforbruk: 2 mill 
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370 ØYER UNGDOMSSKOLE 

Øyer ungdomsskole melder om drift i samsvar med årsbudsjett og progn-

ose balanse. Etter første tertial er det ikke påløpt ekstrautgifter som følge 

av koronasituasjonen på ungdomsskolen. 

 

 

 

 

 

420 HELSE OG FAMILIE  

Barnevern: Det hefter usikkerhet til årsprognosen for barneverntjenesten. 

Dette skyldes i hovedsak kostnader til tiltak utenfor hjemmet og gjelder 

en ny institusjonsplassering og en sak som er under behandling i rettssyst-

emet og derfor uavklart. Anslaget er en negativ årsprognose på 0,6 milli-

oner kroner. 

 

Helse- og omsorgstjenester: Det hefter også på dette området usikkerhet 

til årsprognosen, men regnskap per første tertial og kjente forutsetninger 

for resten av året tilsier at det bør være mulig å komme ut i balanse. Dette 

forutsetter det ikke skjer vesentlige endringer i behov som gir rettigheter til lovpålagte tjenester.  

 

Bosetting av flyktninger: Kommunestyret har vedtatt å bosette 10 flyktninger etter anmodning fra 

IMDI. Per dato er det bosatt 5. Det er usikkert om vi får flere, men vi har meldt fra til IMDI at vi er 

klare til å bosette de siste 5. Hvis vi ikke får disse blir det en inntektssvikt på integreringstilskudd på 

1,2 millioner kroner. Selv om vi får bosatt alle er de økonomiske utfordringene omfattende. Flere av-

slutter introduksjonsprogram, men for at kostnadene skal reduseres framover er vi avhengig av at de 

som avslutter introduksjonsprogram kommer ut i ordinært arbeid eller over på statlige arbeidsmark-

edstiltak. I tillegg kommer forutsatt besparelse på voksenopplæring og transporttjenester i egenregi, 

som ikke lar seg starte opp fra høsten 2020 pga. koronasituasjonen. Det meldes negativ årsprognose.  

 

NAV: Det har vært en økning i sosialhjelpsutgiftene i mars og april. Antall mottakere er økt sammen-

lignet med samme periode i fjor. Det er samarbeid med helse og omsorgstjenester og vedlikehold og 

renholdstjenester for om mulig å få flere mottakere over på arbeidsmarkedstiltak/aktivitet. Foreløpig 

prognose tilsier et merforbruk på 1,1 million kroner på årsbasis, hvor anslagsvis 0,6 millioner kroner 

er direkte koronarelatert.   

 

Legetjenesten: Drift av legetjenesten er i utgangspunktet i henhols til budsjett. Det har vært noe inn-

tektssvikt på egenandeler og refusjoner i 1. tertial pga. redusert pasienttilgang i en periode, dette er 

koronarelatert. Det har også påløpt ekstra utgifter til medisinsk forbruksmateriell relatert til korona.  

Opprinnelig budsjett 

19 592 

Justert budsjett 

19 592 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

55 584 

Justert budsjett 

55 584 

Prognose 

Merforbruk: 2 mill  



 

14 

 

 

Øvrige tjenester kommenteres ikke nærmere da driften er i hht. budsjett pr. dato og årsprognose 

tilsier balanse.  

 

Koronakostnader: Det vil påløpe ekstrakostnader som gjelder lønn til ansatte som har betjent kor-

onatelefonen. Omfanget er ikke klart per første tertial. Det samme gjelder noe ekstra lønnsutgifter til 

luftveispoliklinikken, men denne prøver vi i all hovedsak å ta innenfor ordinær drift. Det ble i tillegg 

noen ekstra timer i påskeuken til åpen telefon/beredskap til psykisk helse- og rus. Videre melder 

tjenesteenheten om koronautgifter knyttet til medisinsk forbruksmateriell og smittevernsutstyr, 

hjemmekontorløsninger, videokonsultasjonsutstyr (som ivaretar aktuelle brukergrupper med tanke 

på sikkerhet). På grunn av stopp i introduksjonsprogram under «lock-down» er det kommet forskrift 

om rett til utvidelse av programmet. Det vil påløpe merutgifter for deltakere som får forlengelse av 

program eller må vente med oppstart både inneværende år og videre framover.    

 

441 ØYER HELSEHUS 

Drift av Øyer helsehus er ikke innenfor vedtatt budsjettramme i 2020, og 

det er nødvendig med en gjennomgang av turnus for å redusere utgifts-

nivået. Dette arbeidet har vært nødvendig å sette på vent som følge av 

koronasituasjonen, men vil bli fulgt opp framover.  

Det vurderes fortsatt som nødvendig med ekstra bemanning på skjermet 

avdeling/bokollektiv, som også er utover budsjettert nivå.  

Som følge av virusutbruddet har det påløpt ekstra lønnsutgifter pga. an-

satte som har vært i karantene og ekstra smittevernsutstyr. Videre må utskrivningsklare sykehuspasi-

enter tas imot umiddelbart, noe som krever økt bemanning på kveld og natt. Det har påløpt utgifter 

til å klargjøre en avdeling i helsehuset etter oppgavefordeling mellom kommunen i helseregionen for 

å sikre på beredskapsplasser.  

 

442 HJEMMETJENESTER 

Et tiltak for å holde budsjettrammen i hjemmetjenesten er bemanning på 

kveld, som av tjenestelede beskrives som marginal. Situasjonen er under 

løpende vurdering, men fram til utgangen av april har det kun vært mulig 

med ca to uker uten ekstra bemanning på kveld. Dette har gitt merutgift-

er. Videre er det påløpt døgnmulkt til sykehuset på 180 000 kr i første ter-

tial. Etter siste halvdel av mars skal det i utgangspunktet ikke påløpe mer i 

døgnmulkt, da kommunen er pliktig til å ta ut sine pasienter umiddelbart 

pga. koronasituasjonen. I den forbindelse er antall intermediærplasser i 

Lillehammer helsehus økt. Hjemmetjenesten har ellers merutgifter som 

følge av koronasituasjonen pga. ansatte som har vært i karantene og innkjøp av smittevernutstyr.  

 

Opprinnelig budsjett 

42 469 

Justert budsjett 

42 469 

Prognose 

Merforbruk: 3 mill 

Opprinnelig budsjett 

22 112 

Justert budsjett 

22 112 

Prognose 

Merforbruk: 1,2 mill   
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443 BOFELLESSKAP OG MILJØTERAPITJENESTER 

I budsjett 2020 ligger det inne forutsetninger som ikke fult ut innfris. Ved 

oppstart av barnebolig høsten 2019 var det forutsatt finansiering tilsvar-

ende tidligere fosterhjemsplassering, som viser seg å ikke innfris. Dette 

gjør at utgiftene med barneboligen ligger over budsjettramme. 

Innen miljøtjenester er det også et høyere driftsnivå enn budsjettert. Her 

er det behov for å se på vedtak og nivå på tjenester. Øyer kommune be-

taler per i dag tjenester for bruker i annen kommune, der vi har fått krav 

om økt overføring pga. tilbudet som gis. Denne saken er per nå ikke av-

klart, men kan bety ytterligere merutgift for kommunen.  

Av koronarelaterte utgifter har tjenesteenheten hatt ansatte i karantene med behov for vikarbruk. I 

tillegg har dagaktivitetstilbud opphørt, og dette vil gi reduserte inntekter fra f.eks. vedsalg til høsten.  

 

500 KULTUR OG FELLESTJENESTER 

Det meldes prognose balanse på årsbasis for den ordinære drifta i tjen-

esteenheten. 

Det har vært redusert tilbud i kulturskolen gjennom våren pga. koronare-

striksjoner. Noen grupper har fått nettbasert undervisning etter at kultur-

skolen stengte i mars, mens andre aktiviteter ikke blir startet opp igjen før 

over sommeren. Det er utarbeidet et notat som beskriver situasjonen, 

notatet er vedlagt tertialrapporteringen.  

 

 

550 BOLIG OG EIENDOM 

Samlet meldes det årsprognose balanse fra bolig og eiendom. Renholds- 

og vaktmestertjenestene driftes i samsvar med vedtatte rammer. Ren-

holdsbehovet er økt i forbindelse med virusutbruddet, og dette forsterkes 

ytterligere etter gjenåpning av barnehager og skoler. Ved utgangen av før-

ste tertial er det behov for tre renholdsstillinger utover ordinært nivå.  

Energiutgifter er lavere enn første tertial året før, dette skyldes både lave-

re priser og lavere forbruk. Det ble foretatt binding av energipriser i første 

tertial, dette gir forutsigbare energiutgifter resten av året.  

 

 

 

Opprinnelig budsjett 

30 842 

Justert budsjett 

30 842 

Prognose 

Merforbruk: 2,5 mill 

Opprinnelig budsjett 

15 981 

Justert budsjett 

15 981 

Prognose 

Balanse 

Opprinnelig budsjett 

22 753 

Justert budsjett 

22 753 

Prognose 

Balanse 
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560 VEG, VANN OG AVLØP 

Kommunale veger ligger an til merforbruk i forhold til årsbudsjett på 0,5 

millioner kroner i 2020, dette gjelder brøyting og strøing. Kommunedirekt-

øren har vurdert ulike løsninger, og anbefaler å framskynde planlagt opp-

gradering av kommunale veger. Dette vil gi reduksjon i sommervedlike-

hold, samtidig som det vil være et positivt aktivitetstiltak sett i lys av koro-

nasituasjonen. Det tilrås å bevilge 5 millioner kroner til investeringstiltak 

oppgradering av kommunale veger, som kan gjennomføres i løpet av som-

meren. 

Driften innenfor vann og avløp (sjølkost) rapporteres å være i henhold til budsjett. Det vil bli bespar-

elser på årsbasis som følge av lav rente, som gir lavere kalkulatorisk rente for sjølkostinvesteringer 

enn budsjettert. Dette vil medføre mindre bruk av fond eller avsetning til fond ved årsslutt.  

 

570 PLAN OG UTVIKLING 

Innenfor kommunal planramme er den normale driften i henhold til bud-

sjett. Behovet for bruk av konsulenter og kjøp av ekstern bistand i arbeid-

et med kommunedelplan Øyer sør, for å holde vedtatt ny framdriftsplan, 

er under vurdering.  

For sjølkostområdene er det knytta usikkerhet til årets gebyrinngang, sær-

lig gjelder dette reguleringsplan. Det forventes flere planer inn i år, men 

det er for tidlig å si om disse vil utligne gebyrsvikten som ses per første 

tertial.   

Opprinnelig budsjett 

2 875 

Justert budsjett 

2 875 

Prognose 

Balanse  

Opprinnelig budsjett 

4 093 

Justert budsjett 

4 093 

Prognose 

Balanse 
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KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERINGER  

Økonomiske årsprognoser etter første tertial i år er svært usikre som følge av virusutbruddet Covid-

19. Videre smitteutvikling og nødvendige tiltak og restriksjoner i forbindelse med virussituasjonen vil 

ha stor betydning for utgiftsnivået i flere tjenester utover i året. Inntektstap fra skatteinngang og 

statlige kompensasjon vil være avgjørende for årsresultatet i 2020. 

I rapporten omtales kjente forhold etter årets første fire måneder. Merutgifter som skyldes korona-

situasjonen har et betydelig etterslep i kommunens regnskap, da f.eks. ekstra lønnsutgifter som følge 

av vikarinnleie i mars kommer på lønnsutbetaling i mai. Prognosene på merutgifter framover er 

svært usikre fordi varighet og omfang av tiltak ikke er kjent.  

Når tertialrapporten skrives og framlegges er forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) kjent, men 

RNB er ikke vedtatt i Stortinget. Det ligger i forslaget at kommunen får økt rammetilskudd som følge 

av virusutbruddet, kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO i stengeperiod-

en og tilbakeført midler for utsatt statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Videre er anslag på 

lønns- og prisvekst i 2020 justert ned i RNB. Dette skal kunne frigi midler avsatt til lønns- og prisvekst.  

Stortinget har vedtatt å sette ned arbeidsgiveravgiften for andre termin (mars og april) med 4 pro-

sentpoeng. Dette er ikke gjennomført enda, og er dermed ikke synlig i tall og prognoser i denne rap-

porteringen, men for Øyers del vil det utgjøre anslagsvis 2 millioner kroner. Det er ikke kjent om red-

uksjonen vil bli utvidet til å gjelde flere terminer. 

Kommunedirektøren tilrår ikke budsjettjusteringer i drift etter første tertial. Årsprognoser og merfor-

bruk som følge av koronasituasjonen er fortsatt usikre, og revidert nasjonalbudsjett er ikke vedtatt i 

Stortinget. Det vil bli lagt fram forslag om justeringer etter andre tertial.   

Det ble igangsatt et administrativt arbeid på nyåret for å ta ned driftsnivået i tjenesteenhetene, etter 

at årsresultat for 2019 var klart. Dette arbeidet har blitt satt på vent eller utsatt pga. virusutbruddet, 

og flere budsjettforutsetninger i år vil være krevende å innfri. Dette gjelder bl.a. planlagt gjennom-

gang av PPT og spesialundervisning, tjenester som skal bygges opp i egenregi (transport og voksen-

opplæring), samt turnusgjennomgang.   
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INVESTERINGER  

Det rapporteres på investeringsprosjekter per 30.4.2020 i henhold til årsbudsjett 2020, 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).  

Investeringprosjektene det rapporteres på etter 1. tertial er innenfor gjeldende budsjettrammer, 

med unntak av ombygging av kontorbygget på Tretten. Her vil det bli lagt fram egen sak.  

Det arbeides fortsatt med kvalitetssikret kostnadsoverslag og omfang av flomsikringstiltak i Trodal 

boligfelt, etter krav fra NVE og fylkesmannen. Sak om videre framdrift vil bli framlagt. Inntil dette er 

klart rapporteres det på status i prosjekt Trodal i eget oppsett i tertialrapporten. 

Kommunedirektøren foreslår å framskynde planlagte investeringer for oppgradering av kommunale 

veger. Dette er tiltak som ligger inne i økonomiplanen i 2021 og 2023. En forsering av investeringene 

vil gi redusert behov for vedlikeholdsutgifter i drift i årene framover, og vurderes samtidig som et 

aktivitetsskapende tiltak i koronasituasjonen.  

Nedenfor følger oversikt over investeringsprosjekter per utgangen av 1. tertial som viser budsjett 

2020, regnskap per 1. tertial samt prognose for året.  

 

 

Investeringsregnskap per 1. tertial 2020
Bygg og anlegg 

Investering i anleggsmidler

 Budsjett 

2020 

 Regnskap 

30.04.2020 

 Prognose 

2020  Kommentar 

001004 Tretten idrettshall 235 40 235                  

001134 Ombygging kontorbygg FamIn 924 913 1 163              Kommer egen sak på dette prosjektet

001212 Gatelys - avmåling og oppgradering 1 468 0 1 468              

001213 Asfaltering kommunale veger 224 0 224                  

001214 Flomsikring og rydding bekker 472 42 472                  

001220 Øyer og Tretten kirke - vanntåkeanlegg 45 0 45                    

001221 Bakketun bofellesskap 2019 651 0 651                  

001223 Kantine Bakketun - oppgradering 51 0 51                    

001228 Øyer samf.hus - bytte av heis 746 231 746                  

001230 Asfaltering kommunale veger 2019 1 406 0 1 406              

001303 Tingberg  - ventilasjon med kjøling 100 0 100                  

001304 Vidarheim barnehage - gesims 500 0 500                  

001305 Aurvoll skole - SD anlegg 500 0 500                  

001306 Solvang skole - asfaltering park.plass og inng. 700 0 700                  

001307 Vidarheim barnehage - nytt tak gymsal 500 10 500                  

001308 Vidarheim barnehage - nytt kjøleromsaggregat 125 3 125                  

001309 Øyer ungdomsskole - varmegjenvinner 450 0 450                  

001310 Aurvoll skole - asfaltering 300 0 300                  

001311 ØHH/Tretten kontorbygg - alternative energikilder 500 0 500                  

001313 Øyer helsehus - Kjøling 1 000 0 1 000              

001314 Skogvegen - gatelys 700 2 700                  

001315 Lyngvegen - gatelys 350 2 350                  

001316 Solvang skole - varmegarasje for hjelpemidler 600 0 600                  

007311 Utbygging Skriua - støyskjerming 5 787 39 5 787              
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Annet

Investering i anleggsmidler

 Budsjett 

2020 

 Regnskap 

30.04.2020 

 Prognose 

2020  Kommentar 

001019 Prosjektledelse IKT* 577 111 516                  

001023 Oppvekstadministrativt system 122 42 122                  

001050 Visma-flyt fase 2* 230 0 150                  

001051 Dig3-prosjekter 2020-2021* 190 0 100                  

001052 Anskaffelse av arkivkjerne på sikker sone* 190 0 190                  

001053 Kjøp av Microsoft Office-lisenser sikker sone 500 0 500                  

001054 Office365 - fase 2* 50 0 50                    

001095 Agresso - vedtatt videreutviklingsplan* 256 0 256                  

001021 Skanning byggesaksarkiv 500 0 500

001060 Kjøp av IKT-utstyr 2020 500 2 500                  

001070 Velferdsteknologi 2020 500 0 500                  

001071 Helse og omsorg - nye biler 1 400 0 1 400              

* Bevilgning 1,250 mill for 2020 - fordelt av administrasjonen

VA (selvfinansierinende)

Investering i anleggsmidler

 Budsjett 

2020 

 Regnskap 

30.04.2020 

 Prognose 

2020  Kommentar 

006012 Økt vannforsyning (H5-H8) 7 440 0

006013 Ny VA-streng Ihle Panorama 25 535 11

006014 Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik 4 000 5 4 000

006016 Brattbakken Ind.område - Pumpestasjon 1 000 0 1 000

006017 Rehab. ledningsnett Øvregate 3 842 58 3 842

006018 Høydebasseng Øyer/Hafjell 200 0 200

006020 Hovedleningsnett til høydebasseng Øyer/Hafjell 150 0 150

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

006025 Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen) 100 0 100

006106 Oppgradering Tretten RA 9 495 0 50 Avventer ny avtale med Lillehammer

006200 Rehabilitering kummer ledningstrekk Øyer Tretten 1 000 0 1 000

006201 Avløpstiltak sammen med Lillehammer 2 000 0 0 Avventer ny avtale med Lillehammer

006202 Rehabilitering kummer og ledningdtrekk Lyngvegen 3 500 43 3 500

006203 Rehabilitering ledningstrekk Skogvegen-Bakkevegen 1 320 526 1 320

006204 Rehabilitering Skogvegen 8 500 81 8 500

006205 Driftsovervåking vannverk 1 400 0 1 400              

 Det vises til Fsk-sak 59/20, 

Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 
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TRODAL BOLIGFELT 

Nedenfor følger en oversikt over totale bevilgninger samt en økonomisk oversikt per 30.04.2020. 

 

 

Det er per i dag oppført fire bygg, henholdsvis to firemannsboliger, en seksmansbolig og en 

åttemannsbolig. Alle boenhetene i den første firemannsboligen er solgt, og det samme er tilfellet for 

boenhetene i åttemannsboligen. I den siste firemannsboligen er det foreløpig solgt én boenhet 

Beias Gruppen AS har gitt beskjed om at de ikke kommer til å igangsette bygging av boligblokkene i 

byggetrinn 1 på nåværende tidspunkt. Dette er noe de kan komme tilbake til senere i prosjektet. 

Øyer kommune har muligheten til å gå til andre aktører for å få realisert disse byggene. Dette forut-

setter i så fall anbudskonkurranse i henhold til lovverket rundt offentlige anskaffelser. Etter krav fra 

NVE og Fylkesmannen så må flomsikkringstiltakene i Søre Brynsåa og Trodalsbekken reguleres inn før 

det kan gis videre byggetillatelser i området. 

Det er nå fokus på å få ferdig reguleringsendring for området der alle flomforebyggingstiltak blir lagt 

inn i planen, dette for å komme videre med utbygging. Reguleringsplanen er satt litt på vent for å få 

tatt en uavhengig kontroll av foreslåtte tiltak for overvann og flom. Dette blir utført i løpet av juni 

måned. 

Flomforebygging må i alle tilfeller utføres for å sikre allerede oppførte bygninger i trinn 1. 

Når det foreligger et kvalitetssikret kostnadsoverslag for videre utbygging, vil det bli lagt frem et 

detaljert budsjett for resterende utbygging av Trodal for kommunestyret. 

 

 

 

 

 

Bevilgninger Trodal
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 Sum

Nytt boligfelt - Jevneskogen 10 000 10 000

Nytt boligfelt - Trodal 10 000 10 000

Infrastruktur 2 000 3 000 2 000 7 000

Grunnerverv 9 000 9 000 18 000

Langvik rundkjøring 3 050 3 050

Kryss Trodal inkl.veg boligfelt 500 500

Tilleggsbevilgning Vegstad eiendom 4 000 4 000

Trodal trinn 2/ Tverrforbindelse 11 000 10 000 21 000

Sum bevilgninger Trodal boligfelt 73 550

Prosjekt Trodal 30.4.

Økonomisk oversikt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt

Bruttokostnader 593      9 052   9 999   1 493   1 460  17 166 8 153    2 808   2 284   3 356    131      56 495     

Mva-kompensasjon -57       -40       -149     -109     -242    -2 876  -1 507  -429     -353     -531     -7         -6 300     

Inntekter/refusjoner -       -       -       -       -300    -173     -69        -4 004 -1 422  -58        -23       -6 049     

Resultat før rentekostnader 536      9 012   9 850   1 384   918      14 117 6 577    -1 625 509       2 767    101      44 146     

Estimerte rentekostnader 9           187      518       610       624      768       948       916      935       1 120    335      6 970       

Totalt per april 2020 545      9 199   10 368 1 994   1 542  14 885 7 525    -709     1 444   3 887    436      51 116     
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TILSYN 2020 – GJENNOMFØRTE OG VARSLEDE PR 30.4.2020 

Rådmannen skal informere om gjennomførte og varslede tilsyn til Kontrollutvalget, denne 
informasjonen inngår i tertialrapportene. Status pr 30.4.2020 framgår av tabellen: 
 

Tjenesteenhet Tilsynsmyndighet 

Type tilsyn 

Tidspunkt Kommentar 

Vann og avløp Mattilsynet 
Tilsyn med distribusjonssystem for 
drikkevann 

I løpet av 
2020 

Tilsyn er varslet uten angivelse av 

tidspunkt   

Vann og avløp Gudbrandsdal energi 
Tilsyn med system for 
internkontroll og av elektriske 
anlegg 

 

Vår 2020 Tilsyn pågår 
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FINANSRAPPORT PR 30.4.2020 

I henhold til Reglement for finans- og gjeldsforvaltning av 27.9.2018, skal det i forbindelse med 

kvartalsrapportering legges fram rapporter til kommunestyret som viser: 

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

• Status for forvaltning av kommunens gjeldsportefølje 

• Risikovurderinger knyttet renterisiko 

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

utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 

Kommunestyret vedtok i sak 79/18 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Øyer kommune 

med virkning fra og med 27.9.2018. Reglementet er oppdatert i forhold til ny forskrift om kommun-

ers finans- og gjeldsforvaltning, 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 over-

ordnet formål å sikre en tilfredsstillende avkastning samt stabile, forutsigbare og lave netto finansier-

ingskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. 

 

GENERELT 

Virusutbruddet Covid-19 har hatt store konsekvenser i finansmarkedene i 1. tertial. For å imøtegå de 

negative konsekvensene har myndigheter over hele verden implementert kraftige økonomiske tiltak, 

herunder rentekutt. Her hjemme var mars måned trolig den mest begivenhetsrike måneden i finans-

markedet noen gang, med ekstreme og raske utslag i aksjer, obligasjoner, oljepris og kronekurs. Med 

historisk store krisepakker har myndighetene jobbet for å lindre/forkorte nedturen og i størst mulig 

grad forhindre sammenbrudd i markedene. Norges Bank på sin side kuttet først styringsrenten med 

0,5 prosentpoeng 15. mars, for deretter å føle opp med et nytt kutt på 0,75 prosentpoeng 20 mars. 

Ved utgangen av 1. tertial lå styringsrenten på 0,25 %, noe som til da var den laveste renten noen 

gang. Den 7. mai satte Norges Bank styringsrenten ytterligere ned til 0 %. 

I forbindelse med uroen i finansmarkedet har Øyer kommune fulgt markedet nøye vedrørende even-

tuelle utfordringer rundt nye låneopptak og refinansieringsrisiko. Ved utgangen av 1. tertial fungerer 

disse markedene meget godt. 

 

  



 

23 

 

FORVALTNINGEN AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDLER 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 48,5 millioner kr 

ved utgangen av 1. tertial. De største postene er skattetrekkskontoen, utlånsmidler/ tilskuddsmidler 

samt konto for kommunale krav til Fellesenhet Skatt og innfordring som i forskjellig grad tilhører alle 

de fire samarbeidskommunene. 

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

vesteringsplan. Problemstillingen med midlertidig plassering av ubrukte lånemidler er følgelig lite 

aktuell. 

 

 
Tabell 1 Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

 

Kommunen har som det framgår av tabellen begrensede midler under denne forvaltningstypen. 

Gjennom året vil det være store svingninger i beholdningen. Sum innestående på bank er ved utgang-

en av 1. tertial på 58,2 millioner kr. Samlet beholdning har vært plassert hos hovedbankforbindelsen, 

DNB. Sammenliknet med benchmark har Øyer kommune oppnådd noe bedre avkastning, 1,47 % 

rente i perioden, mot benchmark 0,84 % rente. Innskuddsrenten beregnes med utgangspunkt i et på-

slag på 1 mnd Nibor. I løpet av 1. tertial har 1 mnd Nibor beveget seg fra 1,65 % i begynnelsen av ter-

tialet til 0,28 % ved utgangen av tertialet. I begynnelsen av mai har 1 mnd Nibor fortsette å bevege 

seg nedover. Med bakgrunn i dette må det forventes lave innskuddsrenter i tiden som kommer. 

 

  

Mill kr % Mill kr %

Innskudd hos hovedbankforbindelse (DNB) 81,2 100 58,2 100

Innskudd med tidsbinding

Andel pengemarkedsfond

Samlet kortsiktig likviditet 81,2 100 58,2 100

Årlig avkastning siden 31.12.2019 1,61 1,47

Avkastning benchmark (ST1X) 1,05 0,84

31.12.2019 30.04.2020
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GJELDSFORVALTNINGEN 

 
Tabell 2 Gjeldsforvaltningen 

I henhold til finansreglementet omfattes ikke kommunenes videreutlånsordning (startlån fra Hus-

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

de passer. Startlånene inngår ikke i beregningen av nøkkeltall, som f.eks. prosentvis andel fastrente-

lån, gjennomsnittsrente, rentebindingstid og antall løpende lån.  

Som informert om innledningsvis kuttet Norges Bank styringsrenten med 1,25 prosentpoeng i mars 

måned, til 0,25 %. I begynnelsen av mai kuttet Norges Bank renten med ytterligere 0,25 prosentpo-

eng til 0 %. Øyer kommunes renter på ordinære flytende lån beregnes i all hovedsak direkte med ut-

gangspunkt i 3 og 6 måneders Nibor (Nibor rente + påslag). I løpet av 1. tertial har 3 mnd Nibor be-

veget seg fra 1,85 % i begynnelsen av tertialet til 0,50 % ved utgangen av tertialet. 6 mnd Nibor ligger 

ved utgangen av tertialet på 0,7 %. I begynnelsen av mai har Nibor ytterligere beveget seg nedover. 

Dette betyr vesentlig lavere renter på den flytende delen av renteporteføljen fremover.  

I løpet av 1. tertial er kommunens lånegjeld redusert med 1,8 millioner kr til 540,1 millioner kr ekskl-

usive startlån. Andelen av lånegjelda med fast rente er ved utgangen av kvartalet på 49 %, noe som 

er innenfor kravet i finansreglementet. Dette er en reduksjon på 10 % i forhold til 31.12.2019, og 

skyldes en rentebytteavtale som utløper i februar neste år, og som derfor ikke lenger kategoriseres 

som fast rente (en rentebytteavtale som har forfall mindre enn ett år frem i tid regnes som flytende). 

Øyer kommune har i tillegg til angitte rentebytteavtaler i tabellen ovenfor rentebytteavtaler for ca 90 

millioner kr som utløper i løpet av de neste 12 månedene, og som derfor ikke inngår i beregnet andel 

fast rente. I henhold til reglementet skal den gjennomsnittlige gjenværende rentebindingen være 

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

Ramme gjelds- og 

finansreglement Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt

Lån med pt rente (flytende) 70,8 69,1

Lån med NIBOR-basert rente (flytende) 153,3 203,9

Lån med fast rente 96,3 96,3

Renteswap (rentebytteavtaler)* 221 170,3

Leasingavtaler 0,5 0,5

Samlet langsiktig gjeld 541,9 3,1 540,1 2,8

Gjennomsnittsrente 2,4 2,4

Benchmark (3 mnd NIBOR) 1,8 1,4

Antall løpende enkeltlån 14 14

Største enkeltlån i samlet portefølje < 35 % 160 30 160 30

Lån som forfaller og må refinansieres 

innen 12 mnd < 30% 160 30 160 30

Opptak av nye lån

Startlån-Husbanken 51,9 58,7

Samlet langsiktig gjeld inkl. startlån 593,8 598,8

Rbt: gjennomsnittlig rentebindingstid

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

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

> 30 % 4959

31.12.2019 30.04.2020

> 30 % 41 51
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Gjennomsnittsrenten for lånene er ved utgangen av 1. tertial på 2,4 %. Dette er høyere enn angitt 

benchmark (gjennomsnittlig 3 mnd Nibor), noe som er naturlig i og med at Øyer har rentebytteavtal-

er inngått i en periode med høyere renter enn i dag. Ved utlån beregner også bankene seg en rente-

margin på Nibor avhengig av lånetype. Eksempelvis betaler Øyer per i dag et påslag på Nibor på 0,6 % 

for flytende lån i Kommunalbanken. Som beskrevet ovenfor har Nibor beveget seg vesentlig ned i 

løpet av mars og april. Dette vil medføre lavere gjennomsnittsrenter fremover. Det tar tid før full 

effekt av lavere markedsrenter oppnås. Dette har bakgrunn i at renten på de flytende lånene i hoved-

sak fastsettes for 3 og 6 måneder ad gangen samtidig som innbetaling av avdrag foretas. Dette gir en 

forsinket effekt regnskapsmessig i forbindelse med endringer i markedsrenten.   

I Reglement for finans- og gjeldsforvaltning fremkommer det at et enkeltlån ikke skal utgjøre mer 

enn 35 % av den samlede låneporteføljen, samt at ikke mer enn 30 % av den samlede låneporteføljen 

kan ha forfall innen 12 måneder. Det største enkeltlånet er et sertifikatlån på 160 millioner kr, og 

dette er også det eneste lånet som ved utgangen av 1. tertial forfaller innen 12 måneder. Sertifikat-

lånet utgjør i underkant av 30 % av låneporteføljen, noe som betyr at Øyer er innenfor kravene i fin-

ansreglementet.  

 

Årets opptak av startlån hos Husbanken på 10 millioner kr ble foretatt i april.  Ved utgangen av 1. 

tertial har Øyer kommune startlån i Husbanken på 58,7 millioner kr med en nominell rente på 2,05 %.  

Totalt utgjør den samlede låneporteføljen inkludert startlån og leasingavtaler 598,8 millioner kr. 

 

RENTERISIKO PR 30.4.2020 

 
Tabell 3 Renterisiko 

Med den fordelingen av gjeldsporteføljen på fast og flytende rente som Øyer kommune har pr utgan-

gen av april, er den potensielle merutgiften ved 1 % økning av renten på 2,7 millioner kr på årsbasis. 

Dersom en «netto» gjeldsbetraktning legges til grunn reduseres merutgiften med 0,6 millioner kr til 

2,1 millioner kr som følge av økte renteinntekter av kommunens bankinnskudd. Vann og avløp sin 

andel av gjeld med flytende rente, og rentekompensasjon fra staten til investeringer, vil redusere den 

potensielle merutgiften noe, anslagsvis med ca 30 %. 

 

Nåværende gjeld og plasseringer

Balanse 

%

Balanse 

NOK

Endrings-

parameter Rbt

Beregnet 

tap 

MNOK

Gjeld med flytende rente 51 273 1 % -2,7

Rentekompensasjon

Selvkostområde

Gjeld med fast rente 49 266,6 2,8

Passiva 100 539,6 -2,7

Bank 100 58,2 1 % 0,6

Finans aktiva 0,6

Hvis renta øker med 1 % vil det med nåværende lån medføre årlig tap på: -2,1


