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ÅRSREGNSKAP 2016 

Fra og med 2016 vedtas budsjettet på sektornivå. For 2016 rapporteres det på det nivået budsjett 

2016 er vedtatt, det vil si sektornivå.  

 

Det er vedtatt følgende resultatmål for økonomistyringen i 2016: 

 Handlingsregel #1: Gradvis oppbygging av netto driftsresultat, 2,0 % i 2016. 

 Handlingsregel #2: Renteutgifter og avdrag (ekskl VA) skal maksimalt utgjøre 10 % av brutto 

driftsinntekter. 

 Virksomhetene holder budsjettrammen innenfor toleransegrensen +/- 2 %. 

 

DRIFTSRESULTAT   

Årets regnskap viser 0 etter strykninger (jfr. regnskapsforskriftens § 9). 

 

Årets merforbruk før strykninger er 11,6 millioner kroner. Sektorenes merforbruk er på 22,8 millioner 

kroner.  

 

Det er foretatt strykninger på følgende måte: 

Avsetning til disposisjonsfond: - 11,6 millioner kroner 

 

Netto driftsresultat er 8,1 millioner kroner, dette er 1,81 % av sum driftsinntekter. Dette er noe 

under resultatmålet for 2016. Korrigert for premieavvik er netto driftsresultat på 1,12 %.   

   

Tabellen nedenfor viser utviklingen de siste årene: 

 
 

Netto driftsresultat er det viktigste resultatbegrepet for kommunen, og viser hva som er igjen av løp-

ende driftsinntekter til avsetninger og investeringer når løpende driftsutgifter og renter og avdrag er 

dekket. Det er flere forhold som gjør at netto driftsresultat er noe unyansert og ikke fanger opp alle 

viktige forhold. I tabellen over er det vist korrigering for årets premieavvik pensjon. I 2016 har Øyer 

kommune positivt premieavvik (utsatt utgiftsføring), noe som fører til at korrigert netto driftsresultat 

er noe lavere enn det ukorrigerte.  

 

Illustrasjonen nedenfor viser utviklingen av netto driftsresultat i mill kr og netto driftsresultat i 

prosent over tid. Begge disse har vært svært varierende de siste årene. Etter en negativ utvikling i 

2014 og 2015 er resultatet for 2016 noe bedre. Imidlertid er økonomien i Øyer kommune utfordr-

År 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Resultat 0 4,0 mill 0 0 0 1,8 mill 1,7 mill

Netto driftsresultat 8,1 mill -0,67 mill 4,4 mill 21,6 mill 14,6 mill 4,9 mill 7,6 mill

Netto driftsresultat % 1,8 -0,2 1,1 5,2 3,7 1,4 2,3

Premieavvik 3 074 -437 6 276 579 6 669 585 169

Investeringsmva ført i drift 0 0 0 1 516 4 042 1 600 1 918

Korr. netto driftsresultat % 1,1 -0,1 -0,5 4,7 1,0 0,7 1,6

Handlingsregel #2 % 9,9 10,2 8,2 7,1 6,8 6,6 6,9
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ende, noe som i stor grad skyldes økt lånegjeld knyttet til vedtatte investeringer. Sektorene har fått 

reduserte rammer som følge av dette, men har ikke greid å effektivisere driften slik at budsjettet 

holdes. 

 

 
 

Et netto driftsresultat over tid på minst 1,75 % anses som nødvendig for å ha en økonomi som er 

bærekraftig. Gjennomsnittlig netto driftsresultat for kommunene i Oppland og i landet utenom Oslo 

for 2016 var henholdsvis 3,7 og 4,1 %1.  

 

Etter negativt korrigert netto driftsresultat i 2014 og 2015 er korrigert netto driftsresultat positivt i 

2016. Det er nødvendig med fortsatt fokus på handlingsregel #1 i årene framover, både politisk og 

administrativt.  

 

ØKONOMISK RESULTAT I FORHOLD TIL RESULTATMÅL 

Samlet sett har ikke Øyer kommune nådd resultatmålene for økonomistyring i målkart for 2016. 

Netto driftsresultat på 1,8 % er under måltallet 2,0 %. Handlingsregel #2 omhandler rente- og 

avdragsutgifters (ekskl. VA-lån) andel av driftsinntektene. Her er resultatet 9,9 % mot et måltall på 

maksimalt 10 %, dette anses som måloppnåelse, og trenden er positiv sammenlignet med året før. 

 

De økonomiske utfordringene for sektorene er svært alvorlige. Budsjettet følges opp kontinuerlig 

gjennom året med månedlige rapporteringer, men det er fortsatt utfordrende å utarbeide treffsikre 

prognoser. Det er nødvendig å ha forsterket fokus på iverksetting av konkrete tiltak for å holde ved-

tatte budsjettrammer. 

 

Rådmannen understreker at det innskjerpes at det uten opphold iverksettes tiltak for å sikre over-

holdelse av budsjett, når en kjenner til avvik fra tildelt budsjett. Det er nødvendig å ha kompetanse 

                                                           
1
 Alle KOSTRA-tall for 2016 er foreløpige, de endelige tallene foreligger ikke før 15.6.2017. 
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og tid i rådmannens stab for aktiv oppfølging, veiledning og rådgivning.  Reduksjoner i administra-

sjonen gjør at dette er utfordrende, og stiller igjen større krav til kompetanse på økonomistyring i 

sektorene. 

 

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT  

Økonomisk oversikt drift (regnskapsskjema 4) er vedlegg til årsberetningen. Økonomisk oversikt drift 

viser driftsinntekter og driftsutgifter gruppert etter inntekts- og utgiftstype. Oppstillingen viser til 

dels betydelige avvik mellom budsjett og regnskap. For de fleste inntekts- og utgiftstyper er dette 

normal forskjell mellom budsjett- og regnskapsføring. Sykelønnsrefusjon blir blant annet ikke 

budsjettert. 

 

Kommunens driftsinntekter inkludert skatt og rammetilskudd i 2016 er 449,3 mill kr, og utgjør en økn-

ing på 4,9 % fra 2015. Regnskapet er 40,6 mill kr høyere enn budsjettert, de viktigste avvikene her er 

inntekts- og formueskatt med 7,6 mill mer enn budsjettert, refusjon sykelønn 8,1 mill kr, salgs- og 

leieinntekter 6,1 mill kr, refusjoner fra staten 10,9 mill kr og mva-kompensasjon 4,8 mill kr. 

 

Kommunens driftsutgifter for 2016 er på 447,8 mill kr, en økning på 3,0 % fra 2015. Regnskapet ligger 

81,4 mill kr over justert budsjett. Kommunestyret vedtar netto driftsrammer for sektorene, dette 

innebærer at sektorene kan disponere inntekter utover budsjettert til tilsvarende økning av utgift-

ene. Hovedårsakene til avvik mellom budsjett og regnskap på utgiftssida er sektorenes overskridelser 

med netto 22,8 mill kr, samt disponering av refusjon sykelønn 8,1 mill kr. I tillegg delvis disponering 

av øremerket tilskudd utover budsjettert. Den største differansen skyldes at avskrivninger ved en feil 

ikke har blitt budsjettert i 2016, noe som utgjør et avvik på 32,7 mill kr. 

 

Frie inntekter, dvs. skatter og rammetilskudd, er inntektsført med 261,1 mill kr, dette er 3,9 mill kr 

mer enn budsjettert. Sammenliknet med 2015 har skatt og rammetilskudd økt med 4,7 %. Ramme-

tilskuddet er redusert med 2,7 % fra 2015, mens inntekts- og formuesskatten økte med 13,1 % fra i 

fjor. Skatteinngang og rammetilskudd må ses i sammenheng på grunn av ordningen med løpende 

inntektsutjevning. 

 

I Øyer utgjorde skatteinntekter og rammetilskudd 57,9 % av brutto driftsinntekter i 2016, og er på 

samme nivå som året før. Dette ligger noe under gjennomsnittet for Opplandskommunene og lands-

gjennomsnittet, der andelen var henholdsvis 61,3 % og 64,9 %.  

 

Eiendomsskatten viser en merinntekt i 2016 på 0,8 mill kr, dette er i henhold til prognose per 2. 

tertial. 

 

De største postene når det gjelder andre statlige overføringer er statstilskudd vedrørende flyktninger 

og lånekompensasjon, som er i henhold til justert budsjett.  

 

Finansutgifter og – inntekter. Det ble foretatt en budsjettjustering mellom renteutgifter og avdrag, 

samt tilleggsbevilgning, i forbindelse med 2. tertialrapport for å innfri årets forpliktelse om mini-

mumsavdrag. Finansinntekter har en svikt på 1,2 mill kr som følge av lavt rentenivå, noe som var 

varslet i 2. tertial. Redusert rente gir seg også utslag i reduserte kalkulatoriske renter for selvkostlån 

(vann og avløp), dette gir en inntektssvikt på ca 1 mill kr. 



Årsberetning 2016 

 

6 

3. april 2017 

UTVIKLING I DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER  

Prosentvis vekst i driftsinntekter sammenliknet med vekst i driftsutgifter i perioden 2010 til 2016 er 

synliggjort i illustrasjonen nedenfor: 

 

 
 

Den store forskjellen mellom driftsinntekter i 2012/2013 og 2014 skyldes at mva.kompensasjon knyt-

tet til investeringer ikke lenger føres i drift. 

 

De siste fem årene har driftsinntektene i Øyer kommune økt med 14,6 %, mens driftsutgiftene har 

økt med 16,7 %. Dette er en utvikling som ikke er gunstig, da kommunen må frigi driftsinntekter for å 

kunne dekke økte finansutgifter. Det er imidlertid verdt å understreke en positiv og nødvendig utvikl-

ing fra 2014. Veksten i driftsinntekter og driftsutgifter jevner seg ut i perioden 2014-16, med 

henholdsvis 8,4 % og 8,9 % økning i toårsintervallet. Fra 2015 til 2016 er veksten i driftsinntekter 

høyere enn veksten i driftsutgifter for første gang siden 2013, med henholdsvis 4,9 % og 3 %.   
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SEKTORENES RESULTATER I 2016 

Tabellen nedenfor viser sektorenes netto drifts- og finansutgifter i regnskap 2016, budsjett 2016 og 

regnskap 2015.  Rådmannen mener det også er viktig å synliggjøre hvor stor del av merforbruket som 

skyldes overføring fra tidligere år, for å få fram det reelle merforbruket i 2016.   

Tall i 1000 kroner 

 
 

Totalt har sektorene overskridelser på 22,8 mill kr. Dette er en forverring på 8,3 mill kr fra 2. tertial. 

På fellesutgifter er det et positivt avvik på 7,2 mill kr.  

 

Øyer kommunes virksomhet er fra 2016 organisert etter 3-nivåmodell, budsjettet er vedtatt med 

nettorammer på sektornivå og det rapporteres tilsvarende. Regnskap og rapportering 2015 var på 

virksomhetsnivå og er ikke direkte sammenlignbart. Vist i tabellen over er virksomhetsresultater 

2015 sortert på sektornivå.  

 

I løpet av 2016 er det foretatt budsjettjusteringer mellom Fellesutgifter og sektor oppvekst som om-

fatter tilskudd til private barnehager, skoleskyss, gjestebarn i barnehage, skoleelever i/fra andre 

kommuner og styrkingstiltak barnehage. Totalt er 18,6 mill kr flyttet til sektor oppvekst. Legetjenest-

en er flyttet fra sektor familie og inkludering til sektor helse og omsorg, det er foretatt budsjettjuster-

inger her på 7,8 mill kr. Tilskudd til Frivillighetssentralen er flyttet fra sektor familie og inkludering til 

sektor kultur og fritid, dette er en budsjettpost på kr 140.000. 

 

På grunn av endret organisering og ovennevnte budsjettjusteringer kan ikke utvikling i driftsnivå 

leses direkte ut av tabellen over. Samlet sett er netto driftsutgifter i sektorene inkl. Fellesutgifter 

redusert med 0,9 mill kr fra 2015 til 2016. Politisk styring og administrasjon, sektor kultur og fritid og 

sektor plan og utvikling har redusert eller uendret driftsnivå.  

 

Politisk styring og administrasjon og sektor oppvekst følger utarbeidede tiltaksplaner for å hente inn 

tidligere merforbruk over flere år, og forventes å være i balanse i løpet av 2017. Driftsnivå i sektor 

familie og inkludering og helse og omsorg ble grundig gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av 

budsjett 2017. Også her er det laget tiltaksplaner for å holde budsjettrammen for 2017. 2016 har 

vært et krevende år for sektor helse og omsorg, utbyggingen av Øyer helsehus har preget driften og 

gjort det nødvendig med ulike tilpasninger gjennom året.  

 

Sektor

Regnskap 

2016

Justert 

budsjett 

2016

Regnskap 

2015

Avvik 

2016

Overført 

fra 2015

Mer/mindre-

forbruk 2016

Politisk styring og adm. 17 779 15 960 17 898 -1 819 -1 783 -36 

Fellesutgifter 32 7 189 27 859 7 157 0 7 157

Sektor oppvekst 83 692 80 490 68 595 -3 202 -3 959 757

Sektor familie og inkludering 47 223 45 668 51 881 -1 554 -696 -858 

Sektor helse og omsorg 94 965 80 990 77 047 -13 974 -5 485 -8 489 

Sektor kultur og fritid 9 397 9 163 9 341 -234 -97 -137 

Sektor plan og utvikling 28 681 26 640 30 086 -2 040 71 -2 111 

281 769 266 100 282 707 -15 666 -11 949 -3 717 
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I henhold til overføringsordningen skal sektorenes merforbruk overføres til 2017. Rådmannen signali-

serte i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett 2017 at merforbruk for sektor 

familie og inkludering og sektor helse og omsorg må vurderes ettergitt. Budsjettrammer og tiltaks-

planer for 2017 bygger på dette.  

 

Det vises for øvrig til egen sak: Regnskap 2016 – Overføring av mer- og mindreforbruk til sektorene 

2017 for flere detaljer fra hver enkelt sektor. 

 

INVESTERINGSREGNSKAP 2016  

Investeringsregnskap 2016 avsluttes med et udekket beløp på 7 mill kr. Dette skyldes at det ble lagt 

fram feil beløp i KS-sak 123/16 Rebudsjettering og justering av investeringer vedrørende dekning av 

tidligere års (2015) udekket. 

 

Kommunens samlede investeringer i anleggsmidler er 186,2 mill kr i 2016, og det er brukt 79,9 mill kr 

i lånemidler. Regnskapsskjema 2B viser samtlige investeringsprosjekt, og finansieringen framgår av 

regnskapsskjema 2A. Note nr. 16 til årsregnskapet inneholder en oversikt over vesentlige invester-

inger i 2016.  

 

LIKVIDITET, SOLIDITET OG FINANSIERING 

Likviditet omhandler kommunens evne til å betale sine løpende betalingsforpliktelser ved forfall. 

Soliditet sier noe om evnen til å tåle tap. En rimelig fordeling av finansieringen av investeringer 

mellom egen- og fremmedkapital er viktig for å sikre en sunn kommuneøkonomi. Tabellen nedenfor 

viser utviklingen over tid for nøkkeltall2 som er viktige for å vurdere kommunens likviditet og 

soliditet. 

 

 
 

EGENKAPITALPROSENT  

Egenkapitalprosenten i Øyer kommune gikk ned i perioden 2010-2014 og har deretter vært økende 

fra 2014, gjennom en økning av eiendeler.  

 

                                                           
2
 For å få fram de reelle tallstørrelsene er det ved beregning av nøkkeltallene foretatt omgruppering av en del 

tall i balanseregnskapet, eksempelvis er avdrag 2017 flyttet fra langsiktig til kortsiktig gjeld og bundne drifts-

fond er flyttet fra egenkapital til gjeld 

Nøkkeltall 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Likviditetsgrad 1 1,1 0,9 1,5 1,2 1,2 1,3 1,4

Likviditetsgrad 2 1,0 0,8 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3

Arbeidskapital i mill kr. 60,2 29,1 78,9 50,0 46,8 47,5 54,9

Arbeidskapital i % av driftsinntekter 13,4 6,8 19,2 4,7 2,7 4,7 7,1

Egenkapitalprosent 23,6 20,4 18,9 19,4 20,6 20,3 27,0

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 3,8 3,7 4,6 4,0 4,8 4,1 3,9



Årsberetning 2016 

 

9 

3. april 2017 

DISPOSISJONSFOND I % AV DRIFTSINNTEKTER 

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter har vært relativt stabilt rundt 4 % over år, og har en svak økn-

ing i 2016. Øyer ligger imidlertid på et lavt nivå, i 2016 er både Opplandsgjennomsnittet og landsgjen-

nomsnittet på 8 %. 

 

LIKVIDITETSGRAD  

Det er ulike indikatorer som sier noe om nivået på kommunens likviditet. Under er grafisk framstilt 

likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2, som bør ligge over henholdsvis 2 og 1. 

 

 

Likviditetsgrad 1 ser på forholdet mellom omløpsmidler (bankinnskudd, kortsiktige fordringer og 

premieavvik) og kortsiktig gjeld. Øyer har ligget under anbefalt nivå de siste årene. Likviditetsgrad 2 

ser på nivået av kommunens bankinnskudd i forhold til kortsiktig gjeld. Etter et for lavt nivå i 2015, 

ligger kommunen nå på anbefalt nivå. 

 

ARBEIDSKAPITAL  

Arbeidskapital sier noe om kommunens evne til å betale løpende forpliktelser. Den består av omløps-

midler fratrukket kortsiktig gjeld. I omløpsmidler ligger bankinnskudd, kortsiktige fordringer, samt 

premieavvik pensjon. Grafen under viser utvikling i arbeidskapitalen. 
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Ikke alle midler i arbeidskapitalen er fritt disponible, fordi de er bundet opp til bestemte formål. Ved 

å korrigere for dette (lån til investeringer, bundne driftsfond og investeringsfond), får en fram 

arbeidskapitalens driftsdel, som er midler som kan brukes fritt. I 2015 var denne tallstørrelsen 

negativ, mens i 2016 er den igjen svakt positiv. Utvikling i arbeidskapitalens driftsdel og kommunens 

likviditet må følges nøye framover.  

 

Per 31.12.2016 har Øyer kommune plassert alle sine likvide midler i bank.  

 

KORTSIKTIG GJELD OG FORDRINGER  

Kommunens kortsiktige gjeld viser en reduksjon på 3,7 mill kr i 2016, og er på 72,8 mill kr ved utgang-

en av året. 

 

Øyer kommune har i regnskapet for 2016 bokført tap på fordringer med 0,65 mill kr.  

 

LÅNEGJELD  

Tabellen nedenfor viser utvikling i netto kapitalkostnader og total lånegjeld pr utgangen av de siste 

sju årene. Renteinntekter er inkl. renteinntekter av ansvarlig lån Gudbrandsdal og Eidsiva Energi AS. 
 

 
 

Kommunen har per 31.12.2016 en total lånegjeld på 605,9 mill kr. Dette er en økning på 35,5 mill kr i 

forhold til lånegjeld per 31.12.2015. De siste fem årene har kommunens totale lånegjeld økt med 

323,4 mill kr, dette er en økning på 114,5 %.  

 

Økt lånegjeld medfører at en større andel av driftsbudsjettet bindes opp i renter og avdrag, og det 

økonomiske handlingsrommet reduseres. Dette har konsekvenser for tjenestenivået dersom 

kommunens økonomi skal være bærekraftig. Framtidig rentenivå vil ha stor betydning for hvor 

belastende gjeldsnivået blir i årene framover og er en vesentlig risikofaktor.  

 

Av total lånegjeld var 37 % bundet til fastrente ved utgangen av året, mens 63 % av lånegjelden 

hadde flytende rente per 31.12.2016. Gjennomsnittlig rente for kommunens låneportefølje var 2,1 %. 

For ytterligere detaljer vises til note 7 og 8 til regnskapet og til finansrapporten for året. 

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter i Øyer kommune er på 121,9 % i 2016, til sammenligning 

ligger gjennomsnittet for Opplandskommunene på 68,0 % og landet utenom Oslo på 81,7 %.  

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Betalte avdrag 23 919 24 193 17 484 14 228 12 455 11 190 10 054

-mottatte avdrag 0 0 0 0 0 0 0

Netto avdrag 23 919 24 193 17 484 14 228 12 455 11 190 10 054

Betalte renter 14 347 14 172 13 749 12 089 11 243 10 245 9 113

-renteinntekter 1 295 1 857 2 372 2 301 1 618 1 480 2 542

Netto renter 13 052 12 315 11 377 9 788 9 625 8 765 6 571

Sum kapitalutgifter 36 971 36 508 28 861 24 016 22 080 19 955 16 625

Lånegjeld per 31.12 605 881     570 337 519 722 436 603 338 003 282 469 271 659
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Kommunen har gjennomført betyde-

lige investeringer de siste årene. Dette 

innebærer at kommunens lånegjeld 

har økt, i perioder mer enn inntekt-

ene. Lånegjelden flater nå ut i forhold 

til driftsinntektene, men er fortsatt på 

et høyt nivå. Øyer kommune er i en 

situasjon der det må betales mini-

mumsavdrag, noe som vil fortsette i 

nåværende økonomiplanperiode. 

 

 

 

 

 

Illustrasjonen til venstre viser 

utviklingen av netto lånegjeld i 

% av brutto driftsinntekter de 

siste tre årene, i Øyer, Oppland 

og landet utenom Oslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMENSETNING AV LÅNEGJELD  

Kommunens lån er tatt opp til 

investeringer innen selvkostområd-

ene vann og avløp, startlån som 

videreformidles, samt lån til ordinære 

kommunale formål. De to første 

formålene er i hovedsak selvfinansi-

erende og påvirker i mindre grad 

kommunens drift. I tillegg er deler av 

kommunens egne investeringer 

finansiert gjennom rentekompensa-

sjonsordninger. Det vises til note nr. 

7 i regnskapet som viser fordelingen 

av den langsiktige lånegjelda ved 

utgangen av 2016, samt følgende 

figur. 
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PENSJONSFORPLIKTELSER  

Øyer kommune har per 31.12.2016 en bokført pensjonsforpliktelse på totalt 469,8 mill kr som er ført 

under langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsen viser en økning på 17,7 mill kr i forhold til 31.12.2015. 

Det vises til note nr. 3 til regnskapsdokumentet som omhandler pensjonsforpliktelser. 

 

FOND/EGENKAPITAL 

 

 
 

Tabellen over viser utvikling og sammensetning av kommunens fondsmidler. Totalt sett er det en 

jevn økning i fondsbeholdning fra 2010. Disposisjonsfond er økt med 0,9 mill kr i løpet av 2016, mens 

bundne driftsfond er økt med 2,1 mill kr det siste året. Av bundne driftsfond utgjør selvkostfond for 

vann og avløp, byggesak og kart og oppmåling 63 % per 31.12.2016. Ubundet investeringsfond er 

redusert med 1,3 mill kr.  

 

Sammensetning av fond er vist grafisk under.  

 

 
  

Tall per 31.12. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Disposisjonsfond 16 968       16 023 19 123 16 775 18 718 14 830 13 424

Bundne driftsfond 30 152       28 077 21 644 19 522 16 724 20 532 22 101

Ubundet investeringsfond 2 565         3 912 5 538 5 642 3 647 1 062 0

Bundne investeringsfond 2 530         1 248 2 058 2 991 956 953 953

Sum fond 52 215       49 260 48 363 44 930 40 045 37 377 36 478
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ØKONOMISKE NØKKELTALL FRA KOSTRA-STATISTIKKEN 

Tallene i tabellen er hentet fra SSB, ureviderte tall per 15.3.2017, endelige KOSTRA-data for 2015 og 

2014, inkl. kommunale foretak. Tallene er kommentert i teksten tidligere i dette kapitlet.  

 

 
 

OPPSUMMERING  

Nøkkeltallene og analysen av disse viser at Øyer kommune har en utfordrende økonomisk situasjon i 

årene framover. Det viser samtidig at tiltak som er satt i verk har effekt, og nødvendigheten av fort-

satt fokus på disse. Dette krever omstilling i sektorene, det er også sannsynlig at nødvendig omstilling 

får effekt på tjenestetilbudet til innbyggerne. 

 

Netto driftsresultat i 2016 er 1,8 %, korrigert for premieavvik 1,1 %. Differansen mellom korrigert 

netto driftsresultat og anbefalt minimum på 1,75 % utgjør ca 3 mill kr. 

 

Kommunestyret må følge opp de forpliktelsene som ligger i handlingsreglene i någjeldende økonomi-

plan. Netto driftsresultat må forbedres for å styrke likviditeten og soliditeten, for å øke egenfinans-

ieringen av investeringer og for å stå bedre rustet til å møte uforutsette situasjoner.   

 

Handlingsregel #1 omhandler en forpliktende oppbygging av netto driftsresultat, dette må blant 

annet skje ved å sikre et forhold mellom driftsinntekts- og driftsutgiftsveksten som gir rom for 

kommunens rente- og avdragsbelastning.  

 

Handlingsregel #2 omhandler en forpliktelse om begrensning av rente- og avdragsbelastningen i for-

hold til brutto inntekter, dette oppnås ved lavere investeringsnivå og/eller økt egenfinansiering av 

investeringer. 

 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014

Netto driftsresultat i  % av 

sum driftsinntekter
1,7 -0,2 1,3 3,7 2,4 1,1 4,1 2,9 1,2

Netto finans og avdrag i % 

av brutto driftsinntekter
6,0 6,2 4,7 3,0 3,1 2,7 4,0 4,0 3,8

Skatteinntekter i  % av brutto 

driftsinntekter
29,1 27,0 28,1 27,5 26,8 26,1 33,7 32,9 32,5

Rammetilskudd i % av 

brutto driftsinntekter
28,8 31,0 31,4 33,8 35,6 37,3 31,2 32,6 33,7

Netto driftsutgifter i  1000 kr 

per innbygger
61,8 60,4 55,1 54,6 55,1 57,0 52,0 52,3 54,4

Disposisjonsfond i % av 

brutto driftsinntekter
4,4 4,5 5,8 8,0 7,2 7,4 8,0 6,7 6,4

Netto lånegjeld i  % av brutto 

driftsinntekter 121,9 125,2 111,4 68,0 65,8 60,1 81,7 82,3 80,0

Landsgjennomsnitt u/OsloGj.snitt OpplandØyer kommune
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Med de siste års låneopptak er det ikke rom for økning i driftsutgiftene framover. Det må også tas 

høyde for at kommunen kan få lavere inntekter på grunn av varslede endringer i inntektssystemet. 

 

Den kraftige utviklingen i lånegjelden, særlig med tanke på forventet renteoppgang over tid, er en av 

de største faktorene som vil utfordre kommunens driftsbudsjett i årene fremover. Renteoppgang er 

en vesentlig risiko for kommunen på grunn av nivået på lånegjelden.  

 

Gjennomgående mål og resultatmål er bare delvis nådd. At aktiviteten ikke er tilpasset de økonom-

iske rammene i sektorene er alvorlig, og denne utviklingen må snus inneværende år. Kvaliteten i 

budsjettoppfølging og økonomistyring må stadig forbedres, og et riktig periodisert detaljbudsjett som 

blir fulgt opp kontinuerlig er nødvendig.  

 

Det viktigste er likevel iverksetting av nødvendige korrigerende tiltak, som er en forutsetning for å få 

kontroll på økonomien. Kommunens økonomiske situasjon framover er helt avhengig av at sektor-

rammene overholdes. 

 

Merforbruket i sektorene finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond i 2016. Rådmannen 

vil understreke viktigheten av overføringsordningen for å bygge opp igjen disposisjonsfondet og sikre 

at kommunen har reserver dersom forutsetningene endrer seg, for eksempel en økning i renta eller 

en markant nedgang i kommunens inntekter. 
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LIKESTILLING, DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET  

LIKESTILLING  

Kjønnsforskjeller generelt 

Øyer kommune har stor overvekt av kvinnelige tilsatte totalt sett, og spesielt i de lavest lønnede 

yrkene. Kvinner arbeider også deltid i mye større grad enn menn. Ledige deltidsstillinger har også 

dette året vært benyttet aktivt for å øke stillingsstørrelser. (Kilde: Kommunens lønns- og personal-

system). 

 

Kjønn representert i ulike stillingskategorier 

Begge kjønn er representert i nesten alle stillingskategorier. I lederstillinger (dvs. i kommuneledelsen 

og blant enhetslederne og avdelingsledere) er forholdet kvinner/menn svært likt. I andre stillings-

kategorier er det ensidig eller svært skjev fordeling mht. kjønn. Barnehagetilsatte, renholdere, mer-

kantilt tilsatte, saksbehandlere, sykepleiere og øvrige tilsatte i helse og omsorg har svært stor over-

vekt av kvinner. Vaktmestere omfatter kun menn. Overvekten av menn blant ingeniør/innenfor 

teknisk administrasjon ene eksisterer fortsatt, men her har det skjedd en utjevning og kvinner utgjør 

nå rundt en tredjedel. Om lag en fjerdedel av lærerne er menn, dette varierer mellom skolene fra 

under 20 % til ca. 35 %. (Kilde: Kommunens lønns- og personalsystem). 

 

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn 

Der det er ansatte av begge kjønn innenfor samme stillingsgruppe, som for eksempel ingeniører og 

lærere, er lønna lik, uavhengig av kjønn. Blant fagarbeidere finner vi de største lønnsmessige forskjel-

lene, og kvinnelige tilsatte har et lavere lønnsnivå enn menn. (Kilde: Kommunens lønns- og personal-

system). 

 

Likestillingstiltak 

Det er ikke satt spesielle tiltak på dagsorden, men følgende målsettinger er del av vedtatt 

Arbeidsgiverstrategi: 

«- Være på vakt mot utilsiktet diskriminering ved nyrekruttering, tilsette den som er best 

kvalifisert og på den måten sikre mangfold på alle nivå i kommunen (kjønn, alder, utdanning, 

språk, kultur, tenkemåte, redusert funksjonsevne som krever tilpassing).  

- Lønnspolitikken i Øyer kommune har som mål å sikre lik lønn for arbeid av lik verdi og sikre 

like muligheter for lønnsutvikling for kvinner og menn.» 

 

DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET 

Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt i 2014) ble de tre temaene barn og unge, 

folkehelse og universell utforming gjort til gjennomgående tema i planen, og kommunes øvrige 

planverk.  

 

Det skal legges til rette for samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne. I Øyer kommune 

ivaretas tilgjengelighet for alle ved universell utforming i alle sammenhenger, så vel når det gjelder 

bygninger som IKT og informasjonsarbeid. Kommunens inter- og intranettsider oppdateres fortløp-
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ende iht. Direktoratet for forvaltning og IKT sine kvalitetskriterier, som dreier seg om tilgjengelighet, 

brukertilpasning og nyttig innhold. Det arbeides kontinuerlig for å øke bevisstheten i kommune-

organisasjonen på dette feltet. 

ETIKK OG INTERNKONTROLL 

I henhold til kommunelovens § 23 skal rådmannen påse at administrasjonen drives i samsvar med 

lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.  

Politisk reglementshefte ble etter forberedelse av en politisk styringsgruppe, vedtatt i kommune-

styret i mars 2015. Inkludert i dette arbeidet var en fullstendig gjennomgang av delegeringsregle-

mentet, der det ble tatt stilling til myndighetsplassering for alle aktuelle lovbestemmelser mellom 

kommunestyret og øvrige politiske utvalg og mellom kommunestyret og rådmannen. Reglementet vil 

bli oppdatert våren 2017. Delegeringen internt i administrasjonen i henhold til ny organisering vil bli 

fulgt opp i 2017. 

Leder-/oppdragsavtaler er på plass for alle i kommuneledelsen, og utarbeides også for enhetsledere.   

Arbeid med Øyer som arbeidsplass er igangsatt, dette er et plandokument som skal erstatte tidligere 

arbeidsgiverpolitisk plattform, lønnspolitisk handlingsplan og kompetanseplanen. Etiske retnings-

linjer og rutiner for varsling inngår i dokumentet, som vil bli vedtatt i 2017. 

I 2016 er det gjennomført vernerunder der det ble gjort en helhetlig risikovurdering av alle enheter, 

som deretter ble sammenstilt på kommunenivå. Nødvendige oppfølgende tiltak er planlagt eller 

utført. 

Arbeid med rutiner og prosedyrer for å sikre betryggende kontroll, både sentralt og i de enkelte 

virksomheter, har vært på dagsorden i året som har gått, og dette følges opp videre. 

 

OVERSIKT OVER TILSYN OG FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER I 2016 

Tilsyn 

 Fra Fylkesmannen: Kommunen som barnehagemyndighet – Kommunens virkemiddelbruk for 

å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene 

 Fra Mattilsynet: Tilsyn med Øyer vannverk 

 Fra Fylkesmannen: Tilsyn med forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt 

tilrettelegging. (Dokumenttilsyn). 

 Fra Fylkesmannen: Stikkprøvekontroll av tilskudd på barnehageområdet – språkforståelse 

blant minoritetsspråklige barn i barnehage.  

 Fra Riksarkivet: Kontroll av arkivhold og arkivlokaler.   

 Fra Arbeidstilsynet: HMS-oppfølging av sykmeldte (Vidarheim barnehage) 

 Branntilsyn Vidarheim barnehage 

  

Forvaltningsrevisjonsprosjekt og selskapskontroll  

 Forvaltningsrevisjon: Selskapskontroll Eierskapsforvaltning Øyer kommune 

 Forvaltningsrevisjon: Internkontroll i byggesaksbehandlingen 
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EIERSKAP 

Øyer kommune har eierinteresser i 16 selskaper, fordelt på 10 aksjeselskaper og 4 interkommunale 

selskaper. Det er etablert 6 enheter/samarbeidsordninger med hjemmel i kommunelovens § 28-1b 

(delegert myndighet til vertskommunen) og 4 med hjemmel i kommunelovens § 27 (eget styre). 

Kommunen er engasjert i 4 samvirkeforetak/andelslag og er medlem/deltar i diverse 

organisasjoner/nettverk.  

I note til regnskapet framgår aksjer og andeler i selskaper bokført som anleggsmidler, det vil si eien-

deler bestemt for varig eie eller bruk. Det opplyses i tillegg om vesentlige endringer i løpet av året.  

Kommunens eierskapspolitikk 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret 25.8.2016 (KS-sak 72/16). 

Eiermeldingen i henhold til ny mal vil bli lagt fram våren 2017. 

 

SYKEFRAVÆR 

Sykefraværet i 2016 var enda lavere enn i 2015, som til nå var det laveste i hele den perioden vi har 

sammenlignbare tall. 

 

En grafisk framstilling gir dette bildet av totalt sykefravær i prosent per år. 

 

 
 

Sykefraværet i kommunen har hatt en jevn nedgang gjennom de årene vi har sammenlignbare tall, 

med unntak av et lavere nivå i 2011. I 2015 og 2016 har det gjort gode sprang nedover. 
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VEDLEGG – ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 

 


