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Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 

Til kommunestyret 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ØYER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2016 
 
Kontrollutvalget har i møte 18. april 2017 behandlet sin uttalelse til Øyer kommunes årsregnskap for 
2016. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning og 
revisjonsberetningen. 
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av ovennevnte dokumenter og 
orienteringen/presentasjonen som er gjort av rådmannen og revisjonen i kontrollutvalgets møte. 
 
Årsregnskapet i Øyer kommune for 2016 viser at totalt 268,4 mill. kroner er fordelt til drift. Det er et 
regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter at det er foretatt strykninger på kr. 11,6 mill., noe som 
utgjorde merforbruk drift i 2016.  
 
Selv om flere økonomiske nøkkeltall viser en bedring i løpet av 2016 i forhold til 2015 er det 
kontrollutvalgets oppfatning at den økonomiske situasjonen i Øyer kommunen er svak og krever 
streng økonomisk styring framover. Særlig belastende er kommunens lånegjeld som utgjør hele 
121,9 % av driftsinntektene, noes som er betydelig over både gjennomsnittet i Oppland og landet. 
Kapitalkostnadene vil begrense handlefriheten i årene framover, noe som er spesielt sårbart ved 
betydelige renteøkninger. Med så høy gjeld og lavt netto driftsresultat mener kontrollutvalget at 
kommunens disposisjonsfond burde vært høyere.  
 
Kontrollutvalget mener at den løpende økonomistyringen og arbeidet med å fastsette mer riktige 
prognoser i tertialrapporteringen bør forbedres ytterligere. Totalt har sektorene et merforbruk på kr. 
22,8 mill. og ifølge årsberetningen er dette en forverring på kr. 8,3 mill. i forhold til det som ble 
varslet i 2. tertialrapporten. Kontrollutvalget oppfatter at tiltak og styring i løpet av 2016 i sektorene 
ikke har virket i tilstrekkelig grad, og har ikke oppveiet for ytterligere og/eller andre utfordringer som 
har oppstått i løpet av året.  Særlig er det et alvorlig merforbruk i sektor helse og omsorg.  
 
(Foreløpig: I sin revisjonsberetning påpeker også Innlandet Revisjon IKS det store budsjettavviket i 
sektor helse og omsorg.) 
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Ut over det forannevnte og det som framgår av de foreliggende dokumenter har kontrollutvalget 
ingen merknader til Øyer kommunes regnskapspresentasjon i årsregnskap og årsberetning for 2016.  
 

Øyer, 18.4.2017 
Odd Inge Vistad 

Leder for kontrollutvalget 
 
 
 

Kontrollutvalget Øyer har behandlet saken i møte 18.04.2017 sak 5/17 
 
Protokoll 
Leder økonomi og HR orienterte om årsregnskapet og årsberetningen. Innlandet Revisjon IKS 
v/oppdragsansvarlig revisor orienterte om revisjonens arbeid med årsregnskapet og revisjons-
beretningen. 
 
Utover sekretariatets forslag til uttalelse ønsket kontrollutvalget å påpeke avviket mellom regnskap 
og budsjett i regnskapsskjema 2 B og at avvik skal behandles politisk. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  
 
Til kommunestyret 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ØYER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2016 
 
Kontrollutvalget har i møte 18. april 2017 behandlet sin uttalelse til Øyer kommunes årsregnskap for 
2016. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning og 
revisjonsberetningen. 
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av ovennevnte dokumenter og 
orienteringen/presentasjonen som er gjort av rådmannen og revisjonen i kontrollutvalgets møte. 
 
Årsregnskapet i Øyer kommune for 2016 viser at totalt 268,4 mill. kroner er fordelt til drift. Det er et 
regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter at det er foretatt strykninger på kr. 11,6 mill., noe som 
utgjorde merforbruk drift i 2016.  
 
Selv om flere økonomiske nøkkeltall viser en bedring i løpet av 2016 i forhold til 2015 er det 
kontrollutvalgets oppfatning at den økonomiske situasjonen i Øyer kommunen er svak og krever 
streng økonomisk styring framover. Særlig belastende er kommunens lånegjeld som utgjør hele 
121,9 % av driftsinntektene, noe som er betydelig over både gjennomsnittet i Oppland og landet. 
Kapitalkostnadene vil begrense handlefriheten i årene framover, noe som er spesielt sårbart ved 
betydelige renteøkninger. Med så høy gjeld og lavt netto driftsresultat mener kontrollutvalget at 
kommunens disposisjonsfond burde vært høyere.  
 
Kontrollutvalget påpeker at regnskapsskjema 2 B viser et regnskap for 2016 som er ca. 10 mill. kroner 
høyere enn justert budsjett for 2016. 
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Kontrollutvalget mener at den løpende økonomistyringen og arbeidet med å fastsette mer riktige 
prognoser i periodiske rapporteringer bør forbedres ytterligere. Totalt har sektorene et merforbruk 
på kr. 22,8 mill. og ifølge årsberetningen er dette en forverring på kr. 8,3 mill. i forhold til det som ble 
varslet i 2. tertialrapporten. Kontrollutvalget oppfatter at tiltak og styring i løpet av 2016 i sektorene 
ikke har virket i tilstrekkelig grad, og har ikke oppveiet for ytterligere og/eller andre utfordringer som 
har oppstått i løpet av året.  Særlig er det et alvorlig merforbruk i sektor helse og omsorg.  
 
Kontrollutvalget vil påpeke at det er viktig at merforbruk utover bevilget budsjett så vel innen drift 
som investering skal behandles politisk. 
 
I sin revisjonsberetning har også Innlandet Revisjon IKS vist til det store budsjettavviket i sektor helse 
og omsorg. 
 
Ut over det forannevnte og det som framgår av de foreliggende dokumenter har kontrollutvalget 
ingen merknader til Øyer kommunes regnskapspresentasjon i årsregnskap og årsberetning for 2016. 
 

Øyer, 18.4.2017 
 

Odd Inge Vistad 
Leder for kontrollutvalget 
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