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ØKONOMIRAPPORT 

FRIE INNTEKTER OG FINANSPOSTER 

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE OG RAMMETILSKUDD INKLUDERT INNTEKTSUTJEVNING 

Sist oppdatert prognosemodell fra KS vedrørende skatt og rammetilskudd (per 28.2.17) viser en svikt 

for Øyer på 1 mill kr. I denne prognosen er skatteanslaget økt med 2,9 mill kr sammenlignet med inn-

tekten som lå til grunn for kommunestyrets budsjettvedtak, mens rammetilskuddet er redusert 3,9 

mill kr (inntektsutjevning).  

Skatteinngangen i mars gir den første gode indikasjonen på årets skatteinngang, da 1. termin for-

skuddstrekk og forskuddsskatt har forfall denne måneden. Skatteinngangen var 0,9 mill kr bedre enn 

forventet for Øyer. Samlet skatteinngang i forhold til budsjettert pr. 1. kvartal viser at Øyer ligger 1,2 

mill kr foran budsjett. 

EIENDOMSSKATT 

For eiendomsskatt er årsprognosen totalt sett en svikt på 0,6 mill kr i forhold til budsjett. Prognosen 

for bolig- og fritidseiendommer er 0,3 mill kr i merinntekt, mens prognosen for næringseiendom er 

en inntektssvikt på 0,9 mill kr, som i hovedsak skyldes endringer i beskatning av kraftanlegg. 

LÅNEKOMPENSASJON 

Kommunen mottar lånekompensasjon for følgende utbygginger: Grunnskolereformen, omsorgsbolig-

er/sykehjemsutbygging, Øyer Ungdomsskole, Solvang skole og Tretten kirke. Kompensasjonens stør-

relse er avhengig av rentenivået. Prognosen for året er i henhold til budsjett. 

UTBYTTE 

I tabellen nedenfor framgår budsjettert utbytte, prognose for året og avvik i forhold til budsjettert 

(tall i 1.000 kr) for de aktuelle aksjeselskapene: 

Selskap Budsjettert utbytte Prognose utbytte Mer-/mindreinntekt 

Gudbrandsdal Energi AS 7.245 7.245 0 

Eidsiva Energi AS 1.225 1.225 0 

Totalt 8.470 8.470 0 
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RENTER OG AVDRAG  

GENERELLE RENTER   

Det er pr 1. kvartal ingen forventede avvik knyttet til lånerenter, avdrag og renteinntekter. 

Styringsrenten er per 31.3.2017 på 0,50 %, dette er uendret fra 2016. 

RENTER PÅ ANSVARLIGE LÅN 

Eidsiva Energi AS: Renteinntekter på kr 744.000 som er i samsvar med budsjettert.  

RENTEUTGIFTER OG AVDRAG PÅ LÅN 

For 2017 er det budsjettert med 1,75 % rente for den delen av låneporteføljen som ikke har fastren-

te.  Årsprognose for renteutgifter er i henhold til budsjett.  

Kommunen vil i henhold til kommuneloven betale minimumsavdrag på lån i 2017, beregnet i forhold 

til verdien av anleggsmidlene. Prognose balanse. 

For mer informasjon knyttet til gjeldsforvaltningen vises det til finansrapportering per 1.kvartal som 

finnes lengst bak i dette dokumentet. 

 

FELLES 

SENIORPOLITIKK 

Det er budsjettert midler til dekning av seniorpolitiske tiltak i form av bonuslønn eller redusert 

arbeidstid uten nedgang i lønn. Tiltaket ble vedtatt avsluttet pr 31.12.2012, men kommunen har 

fortsatt noen ansatte med inngåtte ordninger. Utgiftene er i henhold til budsjett. 

PENSJON 

I budsjettet for 2017 er satsene for budsjettering av pensjon videreført på samme nivå som i budsjett 

2016. I henhold til siste premieprognose fra KLP (april 2017) er prognose for året balanse.  

PRIS- OG LØNNSVEKST I 2017 

Pris- og lønnsvekst (deflator) for 2017 ble lagt inn i rammen til den enkelte sektor i opprinnelig 

budsjett. Det er lagt til grunn en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %, i hht. forutsetningene i stats-

budsjettet. 

ENERGI 

En gjennomgang av de største byggene viser at energiforbruket i 1. kvartal har økt med 135.000 kwh 

sammenlignet med samme periode i fjor. Dette utgjør en økning på 7,45 %. En generell årsak til økt 

energiforbruk er at gjennomsnittstemperaturen ute har vært 1,6 °C lavere enn samme periode i 
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fjor. Hovedårsaken til økningen (120.000 kwh) er at det har tilkommet et areal på ca. 4.000 kvm ved 

nye Øyer helsehus. Ved helsehuset produseres det energi. Når de tekniske anleggene fungerer 

optimalt og anleggene gjennom erfaring blir driftet optimalt, skal den egenproduserte energien 

utgjøre over 80 % av energien som behøves til oppvarming av nybygget.  

Ishavskraft AS ble fra 1. januar ny strømleverandør for Øyer kommune. Det har oppstått forsinkelser i 

forhold til fakturering, noe som har medført at det pr. 1. kvartal ikke er mulig å kommentere avvik 

mellom budsjett og regnskap. Dette vil bli gjort ved neste rapportering. Når det gjelder energiprisene 

har disse i vinter vært høyere enn sist vinter, på det meste ca. 20 øre dyrere pr. kwh.  Energiprisen 

inkl. nettleie varierer og har i perioden ligget rundt 65 øre pr. kwh.   

KONSESJONSKRAFT 

Prognosen er en nettoinntekt på kr 400.000 for 2017, noe som er i samsvar med budsjett. 

SYKEFRAVÆR 

Sykefraværet for 1. kvartal 2017 er på 7,43 %, og av dette utgjør korttidsfraværet 2,44 %. For den 

perioden det foreligger sammenlignbare tall er 1. kvartal 2016 den eneste gangen sykefraværet har 

vært rapportert lavere enn årets 1. kvartal. Det har ved de siste rapporteringene vært en systemfeil i 

økonomisystemet som har medført at sykefraværet kan ha blitt rapportert noe for lavt, men ikke 

vesentlig. Denne feilen er nå rettet.  

 

 

 

FELLESUTGIFTER FOR ØVRIG 

Det er ingen forventede avvik på fellesutgifter, utover inntektssvikt på ressurskrevende brukere i 

størrelsesorden 400.000 kr. Dette håndteres innenfor budsjettrammen. I løpet av året vil det måtte 

tas stilling til tap på fordringer vedrørende sykepengerefusjon fra NAV. Endelig beløp er ikke avklart 

per 1. kvartal. 



 

6 

 

Innenfor Fellesutgifter er det udisponerte midler knyttet til interne overføringer fra selvkostområd-

ene. Rådmannen foreslår at midlene disponeres for å kompensere svikt i frie inntekter og eiendoms-

skatt, samt tilleggsbevilgning til sektor kultur for underdekning i sektorrammen.  

RAPPORTERING SEKTORER 

POLITISK STYRING OG ADMINISTRASJON 

Prognose for året er balanse. I dette er overført merforbruk fra 2016 hensyntatt og plan for innhent-

ing følges. 

SEKTOR OPPVEKST  

Plan for innhenting av merforbruk og tilpasning til budsjettrammer er utarbeidet for de tre skolene. 

Det meldes om at tiltaksplanen følges og det styres mot balanse på årsbasis. Det er spesielt to for-

hold som er utfordrende for skoledriften med den stramme økonomiske situasjonen. Tolærerordn-

ingen er under press, og det rapporteres som utfordrende å gjennomføre 7 timer to-lærer i basisfag. 

Dette er det rapportert om tidligere. Videre blir det med lavere bemanning utfordrende å innfri 

vedtak om spesialundervisning.  

Økonomien på barnehagesektoren beskrives som utfordrende. De kommunale barnehagene har nå 

noe lav grunnbemanning, og omlegging av spesialpedagogisk hjelp i barnehage fra 1.8.2016 utfordrer 

situasjonen ytterligere. Det forutsettes at barnehagene kan disponere mindreforbruket fra 2016 

inneværende år.  

De kommunale barnehagene fikk et kutt på 0,5 mill kr i budsjett 2017 som er forutsatt løst ved 

reduksjon i antall plasser. Ved årets opptak er det så mange søkere med rett til plass at plassreduk-

sjonen ikke lar seg gjennomføre som planlagt. På Vidarheim må antall plasser økes fra 90 til 102 fra 

høsten, noe som krever økt bemanning. Hensyntatt foreldrebetaling er dette beregnet til å koste ca 

180.000 kr, som forutsettes løst i sektoren. 

Tilskudd til private barnehager 2017 blir 1 mill kr høyere enn budsjettert, som følge av at Dulven fri-

luftsbarnehage har tatt inn flere barn enn det som var kjent høsten 2016. Samtidig er det flere 

«utenbygds» barn i Øyers private barnehager enn det som har vært kjent, noe som vil gi Øyer 

kommune refusjon fra nabokommuner i tilsvarende størrelsesorden.  

SEKTOR FAMILIE OG INKLUDERING  

Sektoren melder prognose balanse, med forbehold om at tidligere merforbruk ikke overføres til 

2017, som formannskapets innstilling i overføringssaken.  

Det beskrives fortsatt som utfordrende å tilpasse aktiviteten til budsjettramme 2017. Uten i verksett-

ing av tiltak for å redusere aktiviteten er prognosen for 2017 et merforbruk på 1,2 mill kr. Tiltak som 

er iverksatt for å komme i balanse er blant annet opphør/redusert bruk av private omsorgstjenester, 

samt nye tiltak i barnevernet.  

Det hefter usikkerhet til årsprognosen innenfor barnevern. Tiltak på området er iverksatt, men det er 

usikkerhet knyttet til behov for nye kostnadskrevende tiltak. Det er også usikkerhet knyttet til års-

resultatet i forhold til tiltak for brukere med store bistandsbehov innen psykisk helse, rus og funk-
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sjonsnedsettelser. Det samme gjelder forbruk av økonomisk sosialhjelp, der en framskriving av for-

bruk etter 1. kvartal tilsier merforbruk.  

Det arbeides løpende med å få redusert aktivitet på områder der dette er mulig uten at det går utov-

er lovpålagte tjenester.  

Kommunestyret vedtok i sak 21/17 å bosette 20 flyktninger i 2017, hvorav ingen enslige mindreårige, 

noe som samsvarer med anmodning fra IMDI. Per 1. kvartal er det bosatt 4 nye flyktninger i Øyer, og 

ytterligere 7 personer ankommer i løpet av april. Dette vil si at 11 av 20 nye flyktninger vil være bo-

satt i kommunen innen 1. mai. 

SEKTOR HELSE OM OMSORG 

Før tiltak melder sektoren om et merforbruk på årsbasis på 1,1 mill kr. Det er iverksatt konkrete tiltak 

for å holde vedtatt budsjett, og med disse tiltakene har sektoren prognose balanse. Prognosen forut-

setter at merforbruk fra 2016 ikke overføres til inneværende år.  

Enhet helse og forebyggende tjenester har prognose balanse. Sykefraværet i enheten (legekontor) er 

redusert betydelig fra 2016. Det er risikoer i budsjettet knyttet til kostander for interkommunal lege-

vakt, KAD-plasser, refusjon HELFO og transportkostnader. Utviklingen her følges nøye framover.  

Enhet bofellesskap og miljøtjeneste har prognose balanse. Merutgifter til ressurskrevende brukere 

håndteres i sektoren.  

Hjemmetjenesten ligger an til et merforbruk på 0,3 mill kr før tiltak. Årsakene til dette er hovedsake-

lig to forhold:  

1. Antall realiserte vedtakstimer (402 i snitt) er for høyt i forhold til budsjettert (380). Trenden er 

imidlertid at realiserte vedtakstimer nå går ned, og dette følges nøye framover. Tiltak som er i verk-

satt for å unngå merforbruk: innsparing i sykepleierstilling, samt revidering av vedtak hver 3. uke.  

2. Svikt i leieinntekter Bakketun.  

Sykefraværet i enheten har positiv utvikling. 

Øyer helsehus har prognose merforbruk på 0,3 mill kr før tiltak. Årsaker til prognostisert merforbruk 

er hovedsakelig inntektssvikt i salg av senger, samt utgifter til medisiner. Tiltak som er iverksatt i en-

heten er redusert innleie fra vikarbyrå i forbindelse med sommerferieavvikling, ved intern fordeling 

av ferievakter. Videre er det gjort endringer i rutinene for medisinbestilling. Det arbeides aktivt for å 

øke salg av senger til andre kommuner, og i løpet av april har man oppnådd økte inntekter.  

Det pågår en nøye gjennomgang av sektorens IKT-utgifter, der det var et merforbruk i 2016. 

SEKTOR KULTUR OG IDRETT 

Driften innenfor kultursektoren er i henhold til planlagt og budsjettert, men to forhold er tilkommet. 

I 2016 hadde sektoren merforbruk knyttet til tilskudd til tros- og livssynssamfunn, som følge av en 

presisering av hvordan tilskuddet skal utmåles. Dette ble kjent på slutten av året, etter at budsjett 

2017 var vedtatt. Nivået på tilskudd inneværende år forutsettes å ligge på samme nivå som 2016. Til-

skuddet til Øyer/Tretten kirkelige råd ble kuttet med kr 90.000 for 2017, noe som omtrent tilsvarer 

lønns- og prisvekst. Dette medfører at sektor Kultur og fritid er underbudsjettert med kr 140.000. 
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Videre har felleskostnader for sameiet Hafjelltorget har vært skjevfordelt mellom bolig- og nærings-

seksjonene, der boligseksjonene har betalt for stor andel av kostnadene. Næringsseksjonene, for 

Øyer kommunes del Øyer folkebibliotek, blir avkrevd etterbetaling for årene 2014-16, samt fra 2017 

og framover. I sum utgjør etterbetaling ca kr 29.000 og økt andel fra 2017 ca kr 15.000 årlig.  

Rådmannen foreslår en tilleggsbevilgning til sektoren på kr 180.000. 

SEKTOR PLAN OG UTVIKLING 

Sektoren består av enheter som belastes kommunal budsjettramme og enheter som drives ihht. selv-

kostprinsippet. En samlet vurdering av sektoren gir prognose merforbruk på 740.000 kr, hvorav kr 

400.000 knytter seg til selvkostområder.  

Det meldes om et forventet merforbruk knyttet til konsulentutgifter til kommuneplan Øyer sør og 

kommuneplanens arealdel. Merforbruket anslås til kr 340.000. Utarbeidelse av kommuneplan og 

kommunedelplan Øyer sør er forutsatt gjennomført innenfor vedtatt budsjettramme 2017, men 

planavdelingen preges av å ha hatt vakant stilling i 2016 og stort trykk fra publikum. Rådmannen 

foreslår ikke tilleggsbevilgning, og forutsetter tiltak for å redusere varslet merforbruk. 

Når det gjelder reguleringsplaner (selvkost) er det gjort anslag på gebyrinntekter ut fra de plansaker 

som er sannsynlig at kommer til behandling i 2017. Dette anslås til ca 1,35 mill kr. Ut fra dette anslås 

en svikt på årsbasis på ca 450.000 kr, etter at det er mottatt kompensasjon for reguleringsplan 

Fakkelmannen. Det er grunn til å tro at utarbeidelse av områdeplanene H5/H6 og H12 Bjørge/ Skalm-

stad vil gi grunnlag for flere større reguleringsplaner, inntektene her vil kunne komme fra 2018. Disse 

planene avhenger av at det kommer på plass garantier for utbygging av VA-streng, der dialog med ut-

byggere er i gang. Det forventes at merforbruk på reguleringsplan 2017 vil bli hentet inn i løpet av 

2018 og når kommunedelplan Øyer Sør er ferdigstilt. Merforbruk fra tidligere år må hentes inn over 

tid.  

Prosjekt retaksering eiendomsskatt er i henhold til budsjett. Det kan bli behov for å beholde midler-

tidig ansatte utover desember 2017, dette må det tas stilling til i forbindelse med budsjett 2018. 

Dette avhenger av framdrift på taksering, og antall klager når eiendomsskatten er utskrevet.  

Det ble i 2014 vedtatt å gi kommunalt tilskudd på kr 200.000 til private grunneiere for utarbeidelse 

av områderegulering Bjørge/Skalmstad. Vedtak om bruk av disposisjonsfond ble fattet av formann-

skapet, uten at saken gikk til kommunestyret, og det er derfor nødvendig med kommunestyrets 

godkjenning av finansieringen.  

AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Den økonomiske situasjonen i kommunen er stram, og det er ingen reserver i årets budsjett. Sektor-

rammene er krevende, og det er helt nødvendig at igangsatte tiltak gjennomføres for å redusere og 

unngå merforbruk.  

Per 1. tertial viser prognosene svikt i frie inntekter og eiendomsskatt. Årsbudsjett foreslås justert i 

samsvar med prognose, samt at det foreslås tilleggsbevilgning til sektor kultur for underdekning i 

sektorrammen. Rådmannen finner ikke rom for tilleggsbevilgning på andre områder ut fra 

kommunens totale økonomiske situasjon. Etter foreslåtte budsjettjusteringer er det fortsatt en 

negativ prognose for året på i underkant av 1 mill kr. 



 

9 

 

Prognose per 1. kvartal 2017 oppsummeres slik: 

 

Prognosen forutsetter at det foretas budsjettjusteringer som omtalt i forhold til reduksjon i frie 

inntekter og eiendomsskatt, samt sektor kultur og fritid.  

 

 

 

 

 

 

 

100 Politisk styring og adm 6 437           5 639 18 030 31,3 % 0

200 Fellesutgifter 6 829           3 004 8 166 37 % 0

310 Sektor oppvekst 17 887         25 020 86 064 29,1 % 0

420 Sektor familie og inkludering 7 748           14 464 48 482 29,8 % 0

440 Sektor helse og omsorg 19 936         24 574 95 646 25,7 % 0

500 Sektor kultur og fritid 3 147           3 508 9 699 36,2 % 0

510 Sektor plan og utvikling 1 991           5 058 30 456 16,6 % -740

910 VA kalkulatoriske renter og avskrivninger 0 -11 345 0,0 % 0

Sum fordeling drift 81 267 285 198 28,5 % -740

900 Frie inntekter og f inans -71 979        -60 057 -285 198 21 %

Skatt og rammetilskudd -200

Eiendomsskatt 0

Lånekompensasjon 0

Renteinntekter 0

Utbytte 0

Renteutgifter og avdrag 0

Sum -940

Prognose 2016 -940

Jevn fordel ing av lønnsforbruket gjennom året gi r en forbruksprosent på  27,3 % ved ut-

gangen av 1.kvarta l . For andre poster vi l  forbruksprosenten l igge på 25,0 % ved utgangen 

av 1.kvarta l .

Regnskap 

pr 1. kvartal 

2017

Justert 

budsjett 

2017

Forbruk 

budsjett 

%

Prognose 

pr 1. 

kvartalSektor

Regnskap 

pr 1. kvartal 

2016
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TILSYN 2017 – GJENNOMFØRTE OG VARSLEDE PR 31.3.2017 

Rådmannen skal informere om gjennomførte og varslede tilsyn til Kontrollutvalget, denne 
informasjonen inngår i kvartalsrapportene. Status pr 31.3.2017 framgår av tabellen 
nedenfor. 

 

Sektor Tilsynsmyndighet 

Type tilsyn 

Tidspunkt Kommentar 

Plan og 
utvikling 

 

Branntilsyn 

Trettenhallen 
Vidarheim barnehage 
Øyer helsehus 
Tretten samfunnshus 
Øyer ungdomsskole 

 

Okt. 2016 
Nov. 2016 
Apr. 2017 
Apr. 2017 
Apr. 2017 

Ny «Forskrift om brannforebygging 

(FOB)» i 2016. Dokumentasjon og 

rutinebeskrivelser må omarbeides/ 

utarbeides. Det jobbes mot å ha 

brannpermene for disse byggene ferdige 

høsten 2017.  

Helse og 
omsorg (ØHH) 

Mattilsynet Apr. 2017 Tilsynsrapport ikke mottatt 

Plan og 
utvikling 

Fylkesmannen / beredskap Juni 2017  
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FINANSRAPPORT PR 31.3.2017  

I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 
2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og 31. 
august legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig 
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og for gjeldsforvaltningen. Det skal i 
tillegg foretas risikovurderinger. Ved årets utgang skal det legges fram en rapport som viser 
utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 
 
I henhold til finansreglementet skal det rapporteres på forvaltning av ledig likviditet og 
andre midler beregnet til driftsformål, gjeldsforvaltning og renterisiko. Rådmannen har 
følgende kommentarer til status pr 31.3.2017. 
 
 

FORVALTNINGEN AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDLER BEREGNET FOR 

DRIFTSFORMÅL 

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

eringsplan, 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 forvaltnings-
typen. Sum innestående på bank har gått ned fra 52 mill kr til 31 mill kr i løpet av kvartalet. 
Samlet beholdning har vært plassert hos hovedbankforbindelsen. Sammenliknet med 
benchmark har vi oppnådd noe bedre avkastning, 1,06 % rente i perioden, mot benchmark 
0,46 % rente.  
 

 

 

 

 

Mill. NOK % Mill. NOK %

Innskudd hos 

hovedbankforbindelse, DnBNOR 52,1       31,2       

Ingen plasseringer utenom

i hovdbankforbindelsen

Samlet kortsiktig likviditet 52,1       100 % 31,2       100 %

Avkastning siden 31.12.2016 1,20 % 1,06 %

Avkastning benchmark (ST1X) 0,55 % 0,46 %

31.03.201731.12.2016
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GJELDSFORVALTNINGEN 

 

 
Tabell 2 Gjeldsforvaltningen 

I løpet av 1. kvartal er kommunens lånegjeld redusert med 1,1 mill kr. Andelen av lånegjelda 
med fast rente er 37 %. Dette er innenfor reglene i finansreglementet. I henhold til 
reglementet skal den gjennomsnittlige gjenværende rentebindingen være mellom 1 og 5 år. 
Det heter imidlertid at i en normalsituasjon og som en benchmark skal rentebindingen være 
3 år. I løpet av 1. kvartal har rentebindingen vært uforandret på 1,6.  
 
For 255 mill kr av lånene er det inngått rentebytteavtaler. En av rentebytteavtalene har 
forfall mindre enn ett år frem i tid, og regnes derfor som flytende. Dette er årsaken til at sum 
lån med fastrente er lavere enn sum rentebytteavtaler. Samlet for gjelda er effektiv rente 
høyere enn benchmark, dette er naturlig i en situasjon der markedsrenta har vært 
nedadgående og Øyer har fastrenteavtaler på 37 % av gjeldsporteføljen.  
 
Øyer kommune har ikke tatt opp nye lån i 1. kvartal. 

 

  

Mill. 

NOK %

Rente-

binding

Mill. 

NOK %

Rente-

binding

Lån med pt rente -108,5 18 % -107,7 18 %

Lån med NIBOR-basert rente -273,2 45 % -273,2 45 %

Lån med fast rente -221,7 37 % -221,4 37 %

Leasingavtaler/justeringsrettavtaler -2,6 0 % -2,6 0 %

Sum lånegjeld -605,9 100 % 1,6 -604,8 100 % 1,6

Rentebytteavtaler

  - Avtaler med mottatte renter 257,0 255,0

  - Avtaler med avgitte renter -257,0 -255,0

Leasingavtaler/justeringsrettavtaler -2,6 -2,6

Samlet langsiktig gjeld -605,9 -604,8

Gjennomsnittsrente 2,2 % 2,3

Benchmark (3 mnd NIBOR siste mnd) 1,0 % 1,0 %

Antall løpende enkeltlån 34 33

Største enkeltlån -168,0 -168,0

31.12.2016 31.03.2017
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Tabell 3 Renterisiko pr. 31.3.2017 

Med den fordelingen av gjeldsporteføljen på fast og flytende rente som Øyer kommune har 
pr utgangen av mars 2017, er den potensielle merutgiften ved 1 % økning av renten på 3,8 
mill kr på årsbasis. Dersom en «netto» gjeldsbetraktning legges til grunn reduseres 
merutgiften med 0,3 mill til 3,5 millioner kroner 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, 
i størrelsesorden 1 mill kr (ca 30 %). 
 
 

AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

Reglementet for finansforvaltning skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode. 
Revidert reglement ble vedtatt september 2014, og det arbeides med å legge fram ny revi-
dering i løpet av 2017. 
 
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til finansrapporten pr utgangen av 1. kvartal 
2017. 

 

 

 

 

 

Nåværende gjeld og Balanse Balanse Endrings Rente- Beregnet tap

plasseringer % MNOK parameter binding MNOK

Gjeld med flytende rente 63 % 380,8 1 % -3,8

Rentekompensasjon

Selvkostområde

Gjeld med fast rente 37 % 224,0 1,6

Finans passiva 100 % 604,8 -3,8

Bank 100 % 31,2 1 % 0,3

   

Finans aktiva 100 % 31,2 0,3

Hvis renta øker med 1% vil det med nåværende beholdnig/lån medføre et årlig tap på: -3,5


