
Økonomiplan 2021-2024
Årsbudsjett 2021

Formannskapet 

13. oktober 2020



Budsjettprosess

• Formannskapet 20. oktober

• Kommunedirektørens saldering på bakgrunn 
av politiske føringer

• Innstilling formannskap: 10. november

– Legges ut 3. november

• Kommunestyrevedtak: 3. desember



Statsbudsjettet 2021 - makro

• Realvekst i frie inntekter: 2,0 mrd

– Herav til kommunene: 1,6 mrd

• Vekst i frie inntekter skal dekke: 

– Demografi 1,1 mrd

– Sentrale satsinger 0,2 mrd

– Aktivitetsplikt og reduserte innkrevingsgebyr 0,2 mrd

– Ressurskrevende tjenester 0,3 mrd

– Bemanningsnorm barnehage 0,4 mrd

– Underliggende kostnadsvekst ?



Statsbudsjettet 2021 - risikofaktorer

• Skatt: 

– Anslag på skatteinntekter bygger på nivået for 
skatteinntekter i 2019. 

– Anslaget ligger høyt og er optimistisk. 

• Ressurskrevende brukere: 

– Nok en gang forhøyet innslagspunkt, langt over 
lønns- og prisvekst.



Øyers utgangspunkt

2020 2021

Rammetilskudd -154 104 -156 693

Inntekts- og formueskatt -157 996 -163 446

Eiendomsskatt -36 700 -33 950

Andre driftsinntekter -13 846 -11 969

Sum frie inntekter -362 646 -366 085

Utbytte og renteinntekter -11 862 -10 678

Renteutgifter og avdrag 41 685 36 635

Netto finans 29 823 25 957

Netto avsetninger 8 756 9 100

Til fordeling drift -324 067 -331 028

Fordelt til drift -324 067 -333 055

Salderingsbehov 0 2 027



Øyers utgangspunkt

Salderingsbehovet er større enn 2 millioner. 
2. tertialrapport viser at forbruket på flere 
tjenesteenheter er høyere enn budsjettert. 
Det er viktig at vi nå bygger et bærekraftig 
budsjett der vi ikke baserer oss på tilfeldige 
budsjettgevinster. 
I tillegg til vist salderingsbehov på 2 millioner bør 
vi ta ned ytterligere 5 millioner. 



Økonomisk effekt av korona i 2021

• Arbeidsutvalg nedsatt av regjeringen jobber 
fram mot april 2021 

• Delinnstilling fra utvalget vil gi grunnlag for 
ytterligere kompensasjon gjennom 
tilleggsinnstilling i 2020 før jul

• Egen sak fra regjeringen seinere i høst med 
forslag om ytterligere kompensasjon for 
koronakostnader i 2021

• Regjeringen avsetter 25 mrd, fordeling ikke klar



Økonomisk effekt av korona i 2021

• Avsette egne budsjettmidler?
• Satse på kompensasjon?



Politiske ambisjoner

• Økonomiske handlingsregler 2021-2024
• Håndtering av korona 2021
• Skattenivå
• Politiske prioriteringer i 2021 og 

økonomiplanperioden




