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Sammendrag: 
Rådmannen tilrår å styrke økonomifunksjonen med en controllerstilling i perioden 
september-desember. Dette medfører årsprognose merforbruk for Politisk styring og 
kontroll på kr 250.000.  
 
Saksutredning: 
Ut nåværende bemanningssituasjon og foreståenende arbeidsoppgaver ser rådmannen 
behov for en midlertidig styrking av økonomifunksjonen i Øyer kommune.  
 
Kommunen har en krevende økonomisk situasjon, der det er behov for kontinuerlig 
budsjettoppfølging og arbeid med prognoser og tiltak for å overholde gjeldende budsjett-
rammer. Dette er nødvendig for å bringe kommunens økonomi i balanse.  
 
Samtidig med høstens budsjettprosess, som er ressurskrevende, vil det måtte pågå annet 
arbeid parallelt. Økonomi- og finansreglement, med tilhørende interne rutiner, må revider-
es. Gjeldende økonomireglement er vedtatt i 2001. Videre skal fagsystem for økonomi 
oppgraderes, noe som krever interne ressurser til testing og oppfølging.  
 
I forhold til investeringsprosjekter er det behov for rutineforbedringer for å følge opp pågå-
ende prosjekter, samtidig som det skal sluttrapporteres på flere større prosjekter i løpet av 
høsten. 
 
Vurdering: 
Fra 1. september 2016 har økonomifunksjonen i kommunen bestått av konstituert leder 
(kombinert med HR), samt controller tilsatt i ett års vikariat. Rådmannen vurderer at det er 
nødvendig å beholde en styrket økonomifunksjon ut 2017, for å ta igjen etterslep og sikre 
framtidig gode rutiner og systemer. Det tilrås derfor å videreføre controllerstillingen ut 
året, noe som medfører lønnsutgifter i størrelsesorden 250.000 kr.  
 
I økonomirapportering per 1. kvartal er det rapportert prognose balanse for Politisk styring 
og kontroll, herunder skal merforbruk på 1,8 mill kr fra tidligere år hentes inn. Ved å styrke 
økonomifunksjonen i perioden september-desember vil dette medføre at det ikke er mulig 
å hente inn hele merforbruket fra tidligere år i 2017. Rådmannens vurdering er at det er 
nødvendig med en styrket økonomifunksjon ut 2017, og at merforbruk som følge av dette 
hentes inn i 2018. 



 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar endret årsprognose for Politisk styring og kontroll, som følge av behov 
for å styrke økonomifunksjonen i perioden september-desember, til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
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