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REGNSKAP 2016 - OVERFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK I SEKTORENE TIL 2017  
 
 
Vedlegg: 

1. Tabell: Regnskap 2016 – overføring av mer- og mindreforbruk til 2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Årsbudsjett 2016 
2. Årsregnskap 2016 
3. Rådmannens årsberetning 2016 

 
Sammendrag: 
Budsjett 2016 er vedtatt med nettorammer på sektornivå. Det rapporteres tilsvarende. 
Samlet for sektorene viser regnskap 2016 er merforbruk på 22,8 millioner kroner i forhold til 
justert budsjett. Alle sektorer har merforbruk i 2016. Fellesutgifter og Skatt og finans har til 
sammen positivt avvik på 23,9 mill kr. Investeringer har negativt avvik på 1,1 mill kr. 
 
I forbindelse med behandling av årsbudsjett 2016 (KS-sak 94/15) er det vedtatt at overfør-
ingsordningen skal gjelde med 100 % virkning for både mer- og mindreforbruk i 2016.  
 
Rådmannen signaliserte imidlertid i forbindelse med behandling av budsjett 2017 at merfor-
bruk for sektorene familie og inkludering og helse og omsorg bør vurderes ettergitt. 
Budsjettrammer og tiltaksplaner for 2017 bygger på dette. Rådmannen foreslår videre å 
ettergi utgifter til det som er ekstraordinært, samt utgifter det normalt skulle vært kompen-
sert for gjennom året.  
 
Saksutredning: 
Merforbruk eller mindreforbruk beregnes netto (driftsutgifter fratrukket driftsinntekter) i 
forhold til vedtatt justert budsjett. Styrking eller reduksjon av budsjettrammen påfølgende 
år vedtas av kommunestyret i egen sak, etter at årsregnskapet er behandlet.  
 
Regnskapet for 2016 ga et netto driftsresultat på 8,1 mill kr, og utgjorde 1,8 % av sum drifts-
inntekter. Netto avsetninger til disposisjonsfond beløper seg til 0,945 mill kr. Det er foretatt 
strykninger av avsetning til disposisjonsfond på 11,6 mill kr. 
 
Rådmannens forslag til innstilling i overføringssaken framgår av vedlagte tabell.  
Tabellen har sju kolonner:  
1. Sektorkode  

2. Navn   

3. Regnskap 2016 – avvik mellom justert budsjett og regnskap. Tallene som framkommer 
er differanse mellom justert budsjett og regnskap for året, og oppsummerer seg til et 
samlet merforbruk på 15,7 millioner kroner. 



4. Korrigering – forslag til ettergivelse av merforbruk/inndragning av mindreforbruk. 

5. Overføringsgrunnlag 

6. Forslag til budsjettjustering, styrking av ramme (+)/ reduksjon av ramme (-). 

7. Kontostreng  

  
Gjennomgang av spesielle forhold  
– grunnlag for ettergivelse av merforbruk og inndragning av mindreforbruk. 
 
Politisk styring og administrasjon  

Politisk styring og administrasjon har et merforbruk på 1,82 mill kr, dette er avvik fra justert 
budsjett på 11,4 %. Fra 2015 er det overført et merforbruk på 1,78 mill kr.  
 
Politisk aktivitet har merforbruk på kr 300.000 som hovedsakelig knytter seg til godtgjørelse 
og tjenestefrikjøp for folkevalgte. Kontroll og revisjon har et mindreforbruk på kr 25.000 og 
har bedt om at kommunestyret overfører dette til 2017. 
 
Rådmannens stab (HR, politisk sekretariat og strategiske funksjoner) har et reelt mindrefor-
bruk på i underkant av kr 300.000 når overført merforbruk fra 2015 hensyntas. Plan om å 
hente inn igjen merforbruk over år følges. Det har vært besparelser på stillinger gjennom 
året, samtidig har det vært nødvendig med interne omrokkeringer og innleie av ressurser. 
Utgifter til rekruttering av ny rådmann utgjør ca kr 160.000. Det har vært tilsvarende lønns-
besparelse på ubesatt stilling i perioden med konstituert rådmann, noe som medførte en 
krevende arbeidssituasjon i stab høsten 2016 og utsettelse av planlagte oppgaver. 
 
Fellesenhet Skatt og innfordring er i balanse, etter avsetning til bundne fond med kr 
763.000.  
 
Fellesutgifter  

Totalt viser Fellesutgifter mindreforbruk på 7,16 mill kr. På området Fellesutgifter budsjet-
teres og regnskapsføres diverse fellesfunksjoner for hele kommunen, som felles IKT-utgifter, 
forsikringer m.v. Hovedårsakene til det betydelige mindreforbruket er inntektsføring for 
ressurskrevende brukere 3,3 mill kr over budsjett i 2016. Premieavvik pensjon på 1,7 mill kr 
er budsjettert på Fellesutgifter, mens utgiften er regnskapsført sammen med pensjons-
oppgjøret på et annet ansvar (Skatt og finans). Interne overføringer fra selvkostområdene 
(andel fellesutgifter) på 2,5 mill kr er ikke budsjettert. Det er besparelser på lønnsmidler til 
Øyer kommunes stilling ved regional næringsenhet, Lillehammer Vekst, som kom på plass 
først høsten 2016, samt noe merinntekter på konsesjonskraft. Utgifter til felles IKT-tjenester 
viser merforbruk.  
 
Det er flyttet budsjettmidler på 18,6 mill kr fra Fellesutgifter til sektor oppvekst i løpet av 
året. Det vises til redegjørelse for sektor oppvekst vedrørende merforbruk knyttet til disse 
områdene. Rådmannens vurdering er at mindreforbruket på Fellesutgifter inndras og bidrar 
til å styrke disposisjonsfondet.   
 
Sektor oppvekst  

Sektoren har et merforbruk i 2016 på 3,2 mill kr, noe som utgjør et budsjettavvik på 4,0 %. 
Overført merforbruk fra 2015 er på 4,0 mill kr, da skolene hadde et merforbruk på 4,5 mill kr 



og barnehagene et mindreforbruk på 0,5 mill kr. Det er utarbeidet tiltaksplaner for å hente 
inn igjen merforbruket på skole i løpet av 2017. Planene består hovedsakelig av 
organisatoriske endringer på den enkelte skole med tanke på mer rasjonell og effektiv drift. 
Prosessen med å ta ned driftsutgifter er krevende, men har gått etter planen i 2016, som 
omtalt i 1. og 2. tertialrapport, og videreføres i 2017. Merforbruket på de tre skolene i 2016 
utgjør totalt 2,4 mill kr, og er hensyntatt i tiltakslistene for 2017.  
 
De to barnehagene har samlet et mindreforbruk på 0,6 mill kr i 2016. Både lønns- og drifts-
utgifter i barnehagene har vært under god kontroll gjennom året, det samme har inntekt-
ene. Vidarheim har noe svikt i brukerbetaling pga. ledig kapasitet deler av høsten. Begge 
barnehagene fikk overført mindreforbruk fra 2015, totalt på 0,5 mill kr.  
 
Det er foretatt flytting av budsjettposter mellom Fellesutgifter og sektor oppvekst i 2016, 
dette gjelder tilskudd til private barnehager, refusjonsordninger, gjestebarn i barnehage, 
skoleskyss, skoleelever i/fra andre kommuner og styrkingstiltak barnehager. Totalt er det 
merforbruk knyttet til disse postene på til sammen 1,4 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig to 
forhold. Både de kommunale og de private barnehagene i kommunen er kompensert fullt ut 
for redusert foreldrebetaling som følge av moderasjonsordningene for familier med lav 
inntekt. Refusjonen har vært 0,3 mill kr høyere enn budsjettert i 2016. Som omtalt i 2. 
tertialrapport mottok Øyer kommune klage på beregningsgrunnlaget for tilskudd til private 
barnehager 2016, og de private barnehagene fikk medhold i sin klage pga. en regnskapsfeil i 
beregningsgrunnlaget. Dette førte til at tilskudd for 2014 også ble korrigert, da regnskaps-
feilen oppsto det året. Det er foretatt etterbetaling til de private barnehagene på 2 mill kr. 
På den andre sida har Øyer kommune mottatt refusjon utover budsjettert for barn bosatt i 
nabokommuner med plass i private barnehager i Øyer.  
 
Rådmannens vurdering er at sektor oppvekst sitt merforbruket på de omtalte 1,4 mill kr bør 
ettergis. Utviklingen på disse budsjettpostene i 2017 vil bli fulgt opp i 1. kvartalsrapport. 
 
Sektor familie og inkludering 

Sektor familie og inkludering har et merforbruk på 1,6 mill kr, dette er som prognosen i 2. 
tertialrapport, og utgjør 3,4 % avvik fra budsjett. Fra 2015 er det overført et merforbruk på 
0,7 mill kr, og det var planlagt tiltak for å ta ned driftsnivået i 2016. Imidlertid har økt tjene-
stebehov innen lovpålagte områder gjort dette vanskelig å gjennomføre. Stillinger har vært 
ubesatt i perioder gjennom året, for å dempe merforbruket, men utgifter til tiltak og tjenest-
er til brukere har vært tilsvarende høyere.  
 
NAV-kontoret i Øyer har vært gjennom et krevende år i 2016, med avklaring av regionalt 
eller lokalt kontor, konstituert leder og ubesatte stillinger. Antall stønadsmottakere har økt 
fra 2015 til 2016, og det beskrives for liten kapasitet til oppfølging av personer med stort 
hjelpebehov og til gjeldsrådgivning. Samlede merutgifter til NAV er på 0,4 mill kr.  
 
Innen enhet arbeid og aktivitet har nye ressurskrevende brukere medført behov for beman-
ning utover budsjett. Merkostnaden her utgjør 0,25 mill kr.  
 



Barnevern har hatt flere institusjonsplasseringer enn forutsatt i budsjettet, store deler av 
året har 4 ungdommer vært plassert. Kommunens egenandel utgjør 0,84 mill kr per plass, og 
det er en merkostnad på 1,4 mill kr knyttet til barnevern.  
 
Tiltaksplan for å redusere driftsutgifter i sektoren ble grundig vurdert i budsjettprosessen 
for 2017. Med de utfordringer som er kjent for inneværende år som omhandler lovpålagte 
tjenester, er rådmannens vurdering som signalisert i økonomiplan 2017-2020 at sektorens 
merforbruk i 2016 ikke overføres.  
 
Sektor helse og omsorg 

Samlet går sektoren med et merforbruk på 13,98 mill kr. Det utgjør 17,3 % avvik fra justert 
budsjett og er svært alvorlig. Sektoren fikk overført et merforbruk fra 2015 på 5,5 mill kr. I 1. 
tertialrapport hadde sektoren en prognose på 2 mill kr i merforbruk, forutsatt full effekt av 
en tiltaksplan på 9 mill kr. Per 2. tertial var prognosen 8,5 mill kr i merforbruk, da nye ut-
fordringer hadde forverret det økonomiske bildet.  
 
Sektoren har utarbeidet en detaljert økonomisk avviksanalyse per enhet. Hovedårsakene til 
det betydelige merforbruket i 2016 oppsummeres her.  
 
Enhet Overført merforbruk 

fra 2015  
Underskudd eks. 
overføringssak 

Underskudd inkl. 
overføringssak 

Hjemmetjeneste 2 000 1 130 3 130 

Øyer Helsehus  1 600 4 483 6 083 

Bofellesskap og miljøtjeneste 1 000 1 073 2 073 

Helse og forebyggende tjeneste 885 815 1 699 

Stab 0 989 989 

Total 5 485 8 490 13 974 

 
Øyer helsehus 

2016 har vært et krevende driftsår der utbyggingen av Øyer helsehus har hatt stort fokus. Å 
tilpasse daglig drift i byggeperioden, og etter hvert innflytting og driftsstart i nye lokaler, har 
vært utfordrende. Store deler av året var sykehjemmet fysisk skilt i to deler. Bemanning er 
tilpasset behov som følge av dette. Etter åpning av nye Øyer helsehus er driften tilpasset 
Husbankens krav om mindre avdelinger, noe som krevde omlegging av turnus. 
 
Våren 2016 ble tre brukere med demens og alderspsykiatriske lidelser overført fra spesial-
helsetjenesten, DPS. Brukerne har hatt skjermingsbehov og det har vært nødvendig med 
oppbemanning. Dette er brukere som ikke utløser tilskudd for ressurskrevende brukere, 
pga. aldersregel. 
 
Institusjonstjenesten har videre merforbruk på strøm, som må ses i sammenheng med 
byggeprosjektet, medisinbruk, som har vært en trend etter samhandlingsreformen, samt 
matvarer og samtidig inntektssvikt på matombringing. 
 
 
Hjemmetjenesten  

Også hjemmetjenesten har vært direkte påvirket av utbygging av Øyer helsehus og nedtrap-
ping av antall institusjonssenger. Det har gjennomsnittlig vært 8 brukere på venteliste for 



langtidsplass i kommunen, noe som har medført behov for oppbemanning i hjemme-
tjenesten. Etter åpningen av Øyer helsehus har det blitt gradvis færre pasienter som bor 
hjemme med stort hjelpebehov. Enheten har videre hatt et uvanlig høyt antall brukere med 
kreftbehandling i 2016, der flere unge pasienter har fått behandling i hjemmet ved livets 
slutt. 
 
Utskrivningsklare pasienter fra sykehus som ikke har fått tilbud i kommunen grunnet kapasi-
tetsmangel, har medført dagmulkt. 
 
Bofellesskap og miljøtjenester 
Kommunen har fått økt antall nye og nåværende PU-brukere med omfattende behov/økt 
behov. Tiltak for å håndtere disse tiltakene innenfor enhetens ramme var del av sektorens 
tiltaksplan fra 1. tertialrapport.  
 
Helse og forebyggende tjeneste 
Enheten har merutgifter til innleie av både helsesekretær og fastlege i perioder av året, som 
følge av sykefravær og oppsigelser. Videre har innføring av nytt elektronisk pasientjournal-
system gitt utfordringer og økonomiske merutgifter. Øyer kommunes andel til inter-
kommunal legevakt i 2016 er høyere enn budsjettert. 
 
Sektoren har merforbruk på IKT-utgifter i 2016, det pågår fortsatt en grundig gjennomgang 
av fakturagrunnlaget. 
 
Tiltaksplan for å redusere driftsutgifter i sektoren ble grundig vurdert i budsjettprosessen 
for 2017. Med de utfordringer som er kjent for inneværende år, er rådmannens vurdering 
som signalisert i økonomiplan 2017-2020 at sektorens merforbruk i 2016 ikke overføres.  
 
Sektor kultur og fritid 

Kultur og fritid har et merforbruk på 0,2 mill kr, i forhold til justert budsjett er dette avvik på 
2,6 %. Fra 2015 ble det overført 0,1 mill kr i merforbruk.  
 
Gjennom året er det spart inn lønnsutgifter gjennom forsiktig vikarbruk ved langvarig syke-
fravær, samtidig som tjenestenivået er opprettholdt. Avvik i driftsutgifter skyldes tidligere 
års feil beregningsgrunnlag for tilskudd til trossamfunn. Presisering i bestemmelsene fra 
departementet gir en budsjettoverskridelse på kr 140.000. Dette forholdet gjelder også for 
andre kommuner. En fullstendig gjennomgang av tilskudd til kirke- og trossamfunn i Øyer vil 
bli gjennomført i 2017. Videre har sektoren noe merforbruk på IT-kostnader, samt mer-
forbruk på bibliotek for tilrettelegging av samarbeid med frivillighetssentralen på Tretten og 
leksehjelp med flyktningetjenesten i Øyer. 
 
Rådmannens vurdering er at merforbruk på kr 140.000 som følge av endret beregning av 
tilskudd til trossamfunn ikke overføres til 2017. 
 
Sektor plan og utvikling  

Samlet har sektor plan og utvikling et merforbruk på 2,0 mil kr. Det er et avvik fra justert 
budsjett på 7,7 %. Sektoren fikk overført et mindreforbruk fra 2015 på kr 71.000. 
 



Den største andelen av merforbruket i sektoren tilskrives enheten BAG og arbeid med 
kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Øyer sør. Arbeid med kommuneplanens 
arealdel har ført til store merutgifter ved innleie av konsulenter. Dette ble gjort for å få 
framdrift på arbeidet i en periode med vakanse i planleggerstillinger. Det er i tillegg ut-
arbeidet to store områdeplaner, som er en kommunal planoppgave. Dette vil på sikt gi 
kommunen gebyrinntekter. 
 
Ekstraordinært vegvedlikehold på grunn av vær og føreforhold, samt lønnskostnader til ren-
holdstjeneste i forbindelse med ombygging av Øyer helsehus, har ført til utfordringer 
innenfor enhet eiendom. Dette er forsøkt hentet inn igjen gjennom besparelser på andre 
poster og har lyktes i noen grad. Enheten har likevel et merforbruk på 0,2 mill kr. 
 
Når det gjelder øvrige selvkostfunksjoner gjenspeiles stor byggeaktivitet i Hafjell ved at 
gebyrinntektene stort sett ligger høyere enn budsjett. 
 
Rådmannens vurdering er at det har vært sterkt fokus på å holde framdrift på kommune-
planrevisjon og kommunedelplan Øyer Sør. Det ble foretatt tilleggsbevilgning på 0,4 mill kr i 
1. tertial, og sektoren har hatt lønnsbesparelser som følge av ubesatte stillinger. Rådman-
nen finner det riktig å ettergi merutgiftene knyttet til innleie av eksterne planleggere som 
ikke dekkes av tilleggsbevilgning og reduserte lønnsutgifter, dvs. ettergivelse av merforbruk 
på 0,7 mill kr.  
 
Energiregnskap  
Sektorene har ansvaret for energibudsjettet. Begrunnelsen er at de som kan påvirke utgifts-
nivået skal ha økonomiansvaret. Samlet for kommunen viser regnskapet på energiposter et 
forbruk på 7,5 mill kr i 2016, mot 5,5 mill kr i 2015. Samtidig viser forbruket en økning på 5 
%. Det vil bli foretatt en gjennomgang av energibudsjettet til sektorene i forbindelse med 
budsjett 2018.  
 
Vurdering: 
Overføringsordningen er et viktig styringsredskap. I forbindelse med behandling av års-
budsjett 2016 (KS-sak 94/15) er det vedtatt at overføringsordningen skal gjelde med 100 % 
virkning for både mer- og mindreforbruk i 2016.  
 
Det er foretatt strykning av avsetning til disposisjonsfond på 11,6 millioner kr for at regn-
skap 2016 skal gå i null. Øyer kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon med lite 
reserver, og rådmannen vil understreke viktigheten av å styrke disposisjonsfondet og bygge 
opp kommunens reserver for å kunne tåle uforutsette forhold framover. Det understrekes 
at sektorene bærer det økonomiske ansvaret for sitt merforbruk.  
 
Rådmannen signaliserte imidlertid i forbindelse med behandling av budsjett 2017 at merfor-
bruk for sektorene familie og inkludering og helse og omsorg bør vurderes ettergitt. 
Budsjettrammer og tiltaksplaner for 2017 bygger på dette. Rådmannen foreslår videre å 
ettergi utgifter til det som er ekstraordinært, samt utgifter det normal skulle vært 
kompensert for gjennom året.  
 



Rådmannen innstiller på inndragning av 7,2 millioner kr i mindreforbruk og ettergivelse av 
10,6 millioner kr i merforbruk. Et merforbruk på 5,0 millioner kr overføres til de aktuelle 
sektorers budsjett 2017, og medfører en tilsvarende avsetning til disposisjonsfondet.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som det framgår av tabell i vedlegg 1. 
2. Netto utgiftsreduksjon overføres disposisjonsfondet, som settes opp fra  

kr 14.411.000 til kr 19.438.000. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann Leder økonomi 


