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Beskrivelse av regnskapsprinsipper

Regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper
All tilgang og bru k av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av drifts regn -
skapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanse regnskapet
gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetal inger er regnskapsført brutto. Dette gjelder
også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året
er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som fa ktisk er
brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som
memoriapost.
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved
tidspunktet for regns kapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet fremgår anleggsmidler/eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare - og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte
verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er
klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra nærin gspolitiske
eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelses tids -
punktet. Ellers er de klassifisert som an leggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr. 4 ”Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet”.
Standarden har særlig betydning for skillet mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler.
Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet.
Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen
utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifise ring av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens KL § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/
likviditetslån jfr. KL § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års a vdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Prinsippendringer i året
Dersom det har vært prinsippendringer i året, føres dette mot egne konti for prinsippendringer. Slike
føringer påvirker ikke drifts - eller investeringsregnskapet.

Vurderingsregler
Omløpsmid ler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.
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Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggs -
middelet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperi odene er i tråd med § 8 i forskrift om
årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående
er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og lan gsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjelds -
postens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer,
provisjoner mv.) samt over - og underkurs er finansutgifter og - inntekter.

Selvkostberegninger
Innenfor de rammer de r selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve i gebyrer
beregner kommunen selvkost. Retningslinjer er gitt av Kommunal - og moderniseringsdepartementet i
dokument H - 3/14 , februar 2014 . Viktige kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for
brukerbetalingen er:

• Renovasjon
• Vann og avløp
• Plan - og byggesaksbehandling
• Kart - og delingsforretning
• Feiertjenester.

Mva - plikt og mva - kompensasjon
Kommunen følger reglene i mva - loven for de tjenesteområdene som er omfattet av love n. For
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva - kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt
mva er finansiert av kommunene gjennom redusert rammetilskudd i inntektssystemet.

Avslutning av regnskapet
Drift: Driftsregnskapet er avsluttet etter g jeldende bestemmelser.
Investering: Investeringsprosjekter er i hovedsak finansiert av lån.
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Organisering av kommunens virksomhet

Øyer kommunes virksomhet er organisert som 3 - nivå modell, der nivå 1 er rådmann, nivå 2 sektorledere
og strategiske funksjo ner og nivå 3 enhetsledere.

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon med
disse unntak:

Følgende administrative områder/tjenesteområder ivaretas gjennom formalisert interkommunalt
samarbeid:

1. In terkommunale samarbeid § 28 i kommuneloven:
• Skatt/innfordr ing inkl. arbeidsgiverkontroll. Øyer er vertskommune .
• Regnskap , fakturering, skanning og lønn. Lillehammer er vertskommune.
• Landbruks kontor. Gausdal er vertskommune.
• Eioff SD - anlegg. G ausdal er vert skommune.
• Intermediære plasser . Lilleha mmer, Øyer, Ringebu og Gausdal - Lillehammer er vertskommune.
• Øyeblikkelig hjelp . Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør Fron, Nord Fron nordre deler av Ringsaker og

Gausdal - Lillehamme r er vertskommune .
• Interkommunal legev akt. Lillehammer, Øyer, Ringebu, Gausdal , Sør Fron, Nord Fron og nordre del er

av Ringsaker - Lillehammer er vertskommune .

• Samhandling - og utviklingsenhet for pleie og omsorgstjenester . Li llehammer er vertskommune.

• Interkommunal Frisklivssentral. Samarbeid mellom Lillehammer, Gausdal, Øyer - Gausdal er
vertskommune.
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• Lillehammer - regionen Vekst. Næringssamarbeid Lillehammer, Gausdal og Øyer - Lillehammer er
vertskommune.

• DIG3 - samarbeid. Samarbeid mellom Lillehammer, Gausdal og Øyer om drift av felles IT - løsnin g
innen skole - Lillehammer er vertskommune .

• GIS - samarbeid. Samarbeid innen g eografiske informasjonssystem. Lillehammer, Gausdal og Øyer -
Lillehammer er vertskommune.

• Miljørettet helsevern. Samarbeid mellom Lillehammer, Ga usdal, Øyer og Ringebu kommune -
Lillehammer er vertskommune .

• Gerica. Fel les elektronisk pasientjournal. Samarbeid mellom Lilleh ammer, Gausdal, Øyer og Ringebu
- Øyer er vertskommune .

• Regional kreftkoordinator. Samarbeid mellom Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu - Gausdal var
vertskomm une . Samarbeidet ble avslutte t per september 2017.

2. Interkommunale samarbeid § 27 i kommuneloven:

• Kontroll utvalgssekretariatet Innlandet. Opplan d fylkeskommune er vertskommune.

• Det arkivfaglige samarbeidet IKA Opplandene. Oppland fylkeskommune er vertskomm une.

• Lillehammer Region Brannvesen (inkludert feiing) . Lillehammer er vertskommune.
• INNO FF. Innkjøpsfaglig samarbeid mellom kommunene Lilleh ammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Nord -

Fron og Sør - Fron samt Oppland fylkeskommune.

3. Partnerskapsavtale

• Regionrådet. Ga usdal kommune fører regnskapet, Opplan d fylkeskommune er vertskommune.

4. Kjøp av tjenester:

• Internkontrollsamarbeid. Lillehammer er vertskommune.

• Reisevaksinering. Lillehammer er vertskommune .

• Kommunen kjøper sine IT - tjenester av IKOMM AS der kommunen er me deier.

• Innkjøpssamarbeid. K jøper tjeneste fra Lillehammer kommune .

5. Interkommunale selskap (IKS)

• Renovasjon - Glør IKS

• Revisjon - Innlandet revisjon IKS

• Gudbrandsdal Krisesenter IKS

P er 31.12.2017 er det tre private barnehager i Øyer, som tilbyr i underk ant av halvparten av
barnehageplassene i kommunen .
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OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA

Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet
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Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet

Budsjett 2017 er vedtatt på sektornivå, som følge av ny organisering fra 1.1.2016 .

Re gnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet
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Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet
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Regnskapsskjema 3 Balanseregnskapet
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Udekket i investeringsregnskapet 2017 består av: Udekket i investeringsregnskap 2015: kr 6 210 8 27,56. Dette beløpet er
resterende som kommunestyret ikke har vedtatt inndekket i 2017 pga. at det ble opplyst feil tall i sak 103/17 Budsjettjusteri nger
og rebudsjettering av investeringer 2017. Se note 20.
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Regnskapsskjema 4 Økonomisk oversikt – D rift
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Regnskapsskjema 5 Økonomisk oversikt – Investering
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FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER

N OTE nr. 1 Endring i arbeidskapital

Arbeidskapitalen viser omløpsmidler med fradrag for kortsiktig gjeld.

Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet

Tabellen omfatter bevilgningsregnskapets utgifter, inntekter, utbetalings - og innbetalingsposter. D el 1 viser
sum anskaffelse minus sum anvendelse av midler fra hhv drifts - og investeringsregnskapet , samt endring i
ubrukte lånemidler.
Differansen vil fremkomme so m endring i arbeidskapital.

(Tall i 1000)

Anvendelse av midlene er mindre enn anskaffelsen av midler , dette vil si at det har vært en økning av
arbeidskapitalen i bevilgningsregnskapet.
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Del 2 Endring i arbeidskapital - balansen

Poste r som påvirker arbeidskapitalens balanse vil være endringer i kortsiktig fordrings - og gjeldsmasse.
(Tall i 1000)
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N OTE nr. 2 Ytelser til ledende personer og revisor

Årsverk

Tall for 2015 har en feilmargin pga. problemer med uthenting fra økono misystemet.
A ntall ansatte og antall årsverk oppgitt for 2015 avviker mer enn normalt mellom årene.

Godtgjørelse til rådmann og ordfører

Ordfører har mottatt godtgjørelse på kr 2 500 fra Innlandet Revisjon IKS

Revisjonshonorarer

Per 31.12.2017 har Øyer kommune en kortsiktig fordring til Innlandet Revisjon I KS på kr 221 880 etter
avregningen av total ressursbruk for revisjon i 2017 . Beløpet vil bli avregnet mot f aktura i 2018 .
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N OTE nr. 3 Pensjonsforpliktelser

Noten redegjør for kommunens pensjons forpliktelser. Spesifikasjonen gir opplysninger om
pensjonskostnaden, beregnet akkumulert premieavvik , pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og
estimatavvik .

Pensjonskostnad viser nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnad av pensjonsforpl iktelsen
så langt , redusert med forventet avkastning, tillagt administrasjonskostnader.

Premieavvik synliggjør forskjellen mellom årets bere gnede pensjonspremie og faktisk innbetalte
pensjonspremie. I henhold til regnskapsforskriftens § 13 - 4 punkt D kan utgifts - / inntektsføring av
premieavviket fordeles over 15 år. Fra 2011 fordeles premieavviket over 10 år. Fra 2014 fordeles
premieavvik over 7 år . Kommunen har valgt å fordele over 15/10 /7 år i stedefor å dekke hele avviket året
etter at det har oppstått .

Pensjonsmidler viser akkumulert verdi forrige år , tillagt årets forventede avkastning1 på midlene, samt
årets innbetaling med fradrag av utbetalte pensjoner.

Pensjonsforpliktelse viser akkumulerte verdier fra forrige år tillagt rentekostnad2 for pålø pt
pensjonsforpliktelse, samt nåverdien av årets pensjons opptjening med fradrag for årets utbetalte
pensjoner .

Faktiske pensjonsmidler og ny beregning av fjorårets pensjonsforpliktelse er størrelser som avviker fra de
tall som ble avlagt i regnskapet for fjoråret. Disse avvikene kalles estimatavvik.
Estimatavvik påvirkes av endringer i rentenivået og forventet lønnsvekst, samt dødelighet, uførhet, frivillig
avgang og uttakstilbøyelighet av avtalefestet pensjon (AFP).

Øyer kommune har kollektiv pensjonsor dning for sine ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene
lovbestemt, for øvrige yrkesgrupper omfatter ordningen de tariff - festede ytelser som gjelder kommunal
sektor. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som med folketry gdens
ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av grunnlaget.

Fremtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.

Ordningen sikrer brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatte r i tillegg
ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP (avtalefestet pensjon) etter bestemte
regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket, og det er ikke avsatt midler til forsikringsordningen i fremtidig
AFP pensjon.

Årets premie avvik og amortisering av tidligere års premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift har redusert de
totale pensjonskostnadene til kommunen med kr 1 559 817 i 2017 . Dette har økt kommunens netto
driftsresultat med 13,6 %.

For regnskapsåret 2017 ble det brukt kr 3 325 380 av premiefondet i KLP. Dette har redusert årets
arbeidsgiveravgifts med kr 468 878 .

1 Risikofri rente (statsobligasjonsrente) + 1 %
2 Risikofri rente (statsobligasjonsrente)
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KLP opplyser at det er kr 42 641 inneståe nde på premiefond pr. 31.12.2017 .

(Tall i 1000 )

*Premieavvik oppstått i 2014 og senere fordeles over 7 år

Note: I pensjonsnota for 2015 ble det lagt inn feil beløp for premieavviket for KLP ink. Arb.g. for året. Dermed var akkumule rt premieavvik feil
for 2015. Dette er rettet opp for note for 2016

(Tall i 1000)

Akkumulert estimatavvik pr 31.12 er 0 som følge av endrede regler om regnskapsføring av pensjon jamfør
forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13.

Premieavvik opps tått siste 4 år
( Tall i 1000 )
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Pensjonskostnadene til Øyer kommune viser en ø kning fra 2016 til 201 7 .

Det akkumulerte premieavviket pr. 31.12.2017 har økt fra 15, 2 til 16,7 millioner kroner.

SPK innarbeidet fra 2016 ny uføreordning i folketrygden med lavere regulering av pensjoner under
utbetaling. Endringene har medført reduksjon i pensjonskostnaden o g i pensjonsforpliktelsen for Øyer
Kommune.

* Oppsatt: tid ligere ansatt med opparbeidet rett på fremtidig pensjon sutbetaling.
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NOTE nr. 4 Varige driftsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 8.
Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:
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NOTE nr. 5 Aksjer og andeler

Regnskapsforskriften krever opplysninger om aksjer og andeler i selskaper bokført som anleggsmidler.
Anleggsmidler er eiendeler bestemt for varig eie eller bruk i motsetning til omløpsmid ler som er eiendeler
hvor fordringen normalt forfaller innen et år.

Ifølge god kommunal regnskapsskikk skal det i tillegg opplyses om vesentlige endringer i løpet av året, for
eksempel selskapsstruktur, eierandel, omdanning, fusjon/fisjon, kjøp/salg av ei endeler osv. Det bør i tillegg
opplyses om kommunens stemmeandel avviker fra eierandel (stemmerettsløse B - aksjer).

Årets endring består av:

• Kommunal Landspensjonskasse (KLP): Økning i egenkapitalinnskuddet som tilsvare r årets innskudd på
kr 1 015 326 .

Forklaringer til oversikten på neste side:

Bokført verdi vise r verdien i balansen pr 01.01.17 og 31.12.1 7 .
Endring fra forrige år viser en økning eller reduksjon som følge av kjøp, salg eller nedskrivning av verdien
som følge av varig verdireduksjon.

A ntall aksjer/andeler viser kommunens antall aksjer der dette er kjent.

Eierandel viser kommunens eierandel i selskapet der dette er kjent.
Kommunens aksjer skal i hht. forskrift om årsregnskap og årsberetning verdsettes til anskaffelseskost, med
mindre de t har inntruffet et verdifall som ikke anses som forbigående.

Kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler omsettes ikke på børs, og er derfor ført opp til kostpris i
balansen. Det må i den forbindelse presiseres følgende; Det foreligger en plikt til å vurdere hvorvidt det
foreligger vesentlige verdifall som skal medføre en nedskrivning i balansen.

Kommunen er i kke kjent med at det foreligger verdifall på noen av kommunens aksjer.
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(Tall i 1000)

*) Markedsverdi vurderes ikke
**) Verdier under kr 1000, -

Utbytte fra aksjesels kap 201 7
(Tall i 1000)
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N OTE nr. 6 Salg av finansielle anleggsmidler og andel avkastning av innskutt kapital

Salg av finansielle anleggsmidler

Dersom kommunen foretar salg av finansielle anleggsmidler, hvor en andel av salgsinntekten er regnet
som avkastning på innskutt kapital og løpende inntekt, skal beregningen synliggjøres i noten.
Finansielle anleggsmidler utgjør langsiktige plasseringer med løpetid på mer enn ett år.
Eksempler på finansielle anleggsmidler er utlån til private o g bedrifter, egenkapitalinnskudd i
pensjonskasser eller kjøp av aksjer/andeler i bedrifter kommunen har spesiell interesse av å engasjere seg
i.
Finansielt motiverte investeringer som investeringer i aksjer, obligasjoner og fond skal alltid klassifiseres
som omløpsmidler uavhengig av tidshorisont.

Markedsbasert finansielle anleggsmidler

Markedsbaserte finansielle anleggsmidler er verdsatt til anskaffelseskost. Ved ikke - forbigående
verdireduksjon er nedskrivning av anleggsmiddelet foretatt.
I 201 7 har kom munen ikke hatt markedsbaserte finansielle anleggsmidler.

Egenkapitalinnskudd KLP

Økning i pensjonsfond medfører at kunde/eier må stå for egenkapitalinnskuddene.

Øyer kommunen h ar i 2017 innbetalt kr 1 015 326, som egenkapitalinnskudd. Bokført egenkapit alinnskudd
i regnskapet pr 31.12.2017 utgjør kr 9 861 436.
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NOTE nr. 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån

Kommunens samlede lånegjeld pr.31.12 er kr . 604 068 677 . G j eldsportefølje n er fordelt med
51 % flytende rente og 49 % fast rente. Kommunens lån tas op p som samlelån. I tillegg til
investerings lån inkluderer låneporteføljen også lån for videre utlån .

Lånene er fordelt på serielån og sertifikatlån. Sertifikatlånene blir fornyet ved forfall uten
transaksjoner.

Tabellen viser fordelingen av den langsikt ige lånegjelden.

(Tall i 1000)

* Lån til selvkostområdene er en beregnet andel av kommunens samlede lånegjeld

Tabellen nedenfor viser kommunens samlede lånegjeld fordelt på det enkelte lån inkl.
gjenværende løpetid, betalte re nter og avdrag. I tillegg til investerings lån inkluderer
porteføljen også leasingavtaler og lån for videre utlån. (Tall i 1000 )
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Minimumsavdrag

Kommuneloven inneholder bestemmelse om minste tillatte avdrag. For å beregne minste
lovlige avdrag finnes det to modeller. Øyer kommune benytter den anbefalte forenklede
modellen som beregner forholdet mellom avskrivninger og bokført verdi på driftsmidler og
lånegjeld knyttet til investeringer.

Ved beregning av minimumsav drag benyttes følgende formel:

Sum årets avskrivninger
Sum bokført verdi * lånegjeld = beregnet minimumsavdrag

Øyer kommune har dermed betalt tilstr ekkelig avdrag for 2017.

Langsiktig gjeld i henhold til kommunelovens § 50 nr. 6

Kommuner kan med hj emmel i kommuneloven § 50 nr. 6 ta opp lån for videre utlån, såkalt
formidlingslån. Husbankens startlån er den mest utbredte formen for formidlingslån.

Kommuneloven § 50 nr. 7 b) reserverer inntekter fra mottatte avdrag på utlån og refusjoner
fra forskott eringer til nedbetaling av kommunens innlån. Dersom kommunen ikke benytter
alle mottatte avdrag og refusjoner til å betale avdrag på kommunens innlån i investerings -
regnskapet, skal derfor det overskytende beløpet avsettes til bundet investeringsfond. Dett e
fondet kan anvendes til å dekke avdrag på og innfrielse av innlån, til å redusere opptatt
beløp ved låneopptak eller ved refinansiering av lån.

(Tall i 1000)

Årets mottatte ekstraordinære avdrag på kr. 1 314 209 samt ekstraordinære avdra g avsatt til
fond i 2017 på kr. 1 546 207 ble betalt tilbake til Husbanken i 2017. Sum kr. 2 860 417.
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NOTE nr. 8 Renter – sikring

Risiko som sikres
Renterisiko

Type sikring
Den sikrede risikoen er variabiliteten i fremtidige rentebetalinger på grunn av forandringer i
renten på kommunens innlån. Sikring av denne risikoen vil være en kontantstrømsikring.

Sikringsobjekt
Kommunens andel av gjeldsportefølje for investerings lån hvor kommunen betaler flytende
Nibor 3 måneder eller flytende rente med tils varende fiksingsrisiko. Se egen oversikt under.

Sikringsinstrument
Kommunens samlede portefølje av renteswapper. Se egen oversikt under.

Formålet med sikringen
Formålet med sikringen er å eliminere variabiliteten i fremtidige konstantstrømmer knyttet
ti l betaling av flytende rente. Sikringen samsvarer med rentesikringsstrategi nedfelt i finans -
reglementet. Andel rentesikret og løpetid på rentesikring er innenfor rammer gitt i finans -
regle mentet. Jfr. Finansreglementet pkt. 7.5.

Sikringseffektivitet
Si kringen vurderes som effektiv. Renteswappenes hovedstol korresponderer med en andel
av Nibor - basert gjeld som er antatt å være tilstede i hele renteswappenes løpetid.

Sikringseffektiviteten vurderes som høy selv om det foreligger datomessige avvik mellom de
enkelte låns fiksingstidspunkter og renteswappenes fiksingstidspunkter.

Sikringsobjekt

Tabellen viser g jeldsportefølje for investeringslån som er sikret mot renteswap .

(hele beløp)

* Disse lånene har 5 års avdragsfrihet
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Sikringsinstrume nt

Kommunens samlede portefølje av r entebytteavtaler pr. 31.12.2017 .

(Hele beløp )

* Disse nedtrappes med avdrag hver 3. eller 6. måned

(DnB NOR swap på kr. 20 414 062 regnes som flytende på grunn av forfall under et år frem i tid.)

NOTE nr. 9 Garantiansvar
Regnskapsforskriften krever at det skal gis en oversikt over kommunens garantiansvar ved
utgangen av regnskapsåret. Det totale garantiansvar er de garantier som kommunestyret har
gitt. God kommunal regnskapsskikk anbefaler også at ansattes lån omfattes av oversikten.

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL § 51 og forskrift om kommunale og
fylkeskommunale garantier, KRD 2. februar 2001. Kommunen gir garantier som simpel
kausjon.

Del 1 Garantier
(Tall i 1000)

(Tall i 10 00)

Del 2 Innfrielser og tap

Garanti til Stav Sa, lånenr. 16260689642 , ble innfridd i 2017.
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NOTE nr. 10 Andre vesentlige forpliktelser

Tabellen nedenfor viser kommunens totale gjeldsforpliktelse ved årsslutt.
(Tall i 1000)

NOTE nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi,
herunder markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Samtlige av kommunens finansielle omløpsmidler er plassert i bankinnskudd.
Kommunen har ingen markeds baserte finans ielle omløpsmidler pr 31.12.2017 .



Regnskap med noter 201 7 Øyer kommune

31

NOTE nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger

I dennenoten informeres det om samlede avsetninger til fond og bruk av fond. I tillegg viser
noten en oversikt per fondstype. De største postene under hver f ondstype er spesifisert.

Del 1 Alle fond: Avsetninger og bruk drifts - og investeringsregnskapet
(Tall i 1000)

Tabellen viser kommunens samlede bruk og avsetn ing av fond.

Del 2 Disposisjonsfond: Avsetninger og bruk
(Tall i 1000)

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon
t il drifts - og investeringsformål.

Avsetninger til disposisjonsfond; spesifisert
(Tall i 1000)
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Bruk av disposisjonsfond; spesifisert
(Tall i 1000)

Del 3 Bundne driftsfond: Avsetninger og bruk
(Tall i 1000)

UB 31.12 viser saldoen på bundne driftsfond. Bruk av fondenes midler er bundet til
bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.

Avsetninger til bundne driftsfond; spesifisert

(Tall i 1000)
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Bruk av bundne driftsfond; spesifisert
(Tall i 1000)

Del 4 Ubund ne investeringsfond: Avsetninger og bruk
(Tall i 1000)

UB 31.12 viser sal doen på ubundet investeringsfond. Midler på slike fond er til
kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål.

Del 5 Bundne investeringsfond: Avsetninger og bruk
(Tall i 1000)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til
bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.
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Avsetning av bu ndne investeringsfond, spesifisert
(Tall i 1000)

Bruk av bundne investeringsfond; spesifisert
(Tall i 1000)

NOTE nr. 13 Strykninger
Spesifikasjon av gjennomførte strykninger ved avslutning av driftsregnskapet og
korrigeringer ved avslutning a v investeringsregnskapet, jf. regnskapsforskriften § 9.

Regnskapsmessig mindre forbruk i drift
Driftsregnskapet for 2017 viser et mindre forbruk i drift på kr. 6 602 276 .
Det ble ingen strykninger i 2017 .

(Tall i 1000)

Regnskapsmessig u dekket i investering
Det er ikke foretatt korrigeringer i forbindelse med avslutning av investeringsregnskapet.
Henviser til note 20 for nærmere spesifikasjon av udekket beløp i investering.
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NOTE nr. 14 Opplysninger om egenkapitalkontoene

Prinsippendringer

Endrin g av regnskapsprinsipper er plassert på egne balansekonti i regnskapet.

(Tall i 1000)

Det er ingen endri ng av regnskapsprinsipper i 2017.

Regnskapsmessig mindre forbruk i drift

Årets regnskap viser et mindreforbruk i drift på kr. 6 602 276.
(Tall i 1000)

Regnskapsmessig udekket i investering
Investeringsregnskapet for 2015 ble avsluttet med et udekket beløp på kr. 56 810 828. I
samsvar med budsjett ble kr. 50 600 000 dekket inn i 2016. Se også note 20.

(Tall i 1000)
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NOTE nr. 15 Kapitalkontoen

Noten viser årets bevegelse på kapital konto en . En reduksjon av kapitalkontoen vil innebære
reduksjon av eiendeler og /eller økning lånegjeld . Økning av kapitalkontoen innebærer
økning av eiendeler og /eller reduksjon lån egjeld .

(Hele beløp)
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NOTE nr. 16 Investeringsoversikt

For den totale oversikten over investeringsprosjekter henvises til regnskapsskjema 2B, hvor
årets investeringer fremkommer. Videre blir det vist til finansieringen av årets inves teringer i
regnskapsskjema 2A.

I sak 103/17 sak 103/17 Budsjettjusteringer og rebudsjettering av investeringer 2017 forelå
det feil i tall for budsjettjustering bruk av lån. Bruk av lån er ikke nedjustert tilsvarende som
nedjustert budsjett for de ulike prosjektene. For å lese inn budsjettjusteringen som ble ved -
tatt av kommunestyret i økonomisystemet, er differansen plassert på prosjekt 000001.

Nedenfor vises en oversikt over oppstartsår, antatt ferdigstillelse, regnskapsført forbruk hittil
og gjenståen de budsjett på prosjekter av vesentlig størrelse.

Oversikt over vesentlige investeringer
(Tall i 1000)

(Alle tall i netto)

Prosjekt 001016 Kjøp av IKT - utstyr
Øyer kommune har gått over fra leasing av IKT - utstyr til å ei e. Det er avsatt årlig bu dsjett -
bevilgning til kjøp av utstyr, utskiftingen har gått raskere enn forutsatt.

Prosjekt 001132 Øyer helsehus
Øyer helsehus ble ferdigstilt sommeren 2016, det er fortsatt mindre utbedringer i 2017. Som
omtalt i økonomisk rapportering 2016 vil prosjekt et overskride total budsjettramme.
Ferdigregnskap og sluttrapport vil bli lagt fram vår 2018.

Prosjekt 004510 Biler hjemmetjenesten
Kommunestyret godkjente inngåelse av finansielle leasingavtaler for til sammen sju leiebiler
i sak 54/17 Økonomi - og finans rapportering per 31. juli 2017, men uten at det er oppgitt
budsjettbeløp i vedtaket.

Prosjekt 006076 Pumpestasjon Bådstø
Prosjektet sluttføres i 2018, mindre arbeid som reasfaltering gjenstår. Økonomisk
overskridelse på ca 1,2 mill kr. Dette skyldes hove dsakelig at kostnader for grøft i veg har
blitt høyere enn antatt. Ferdigregnskap og sluttrapport vil bli framlagt.
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Prosjekt 006133 Høydebasseng Offigstadhaugen
Påløpte kostnader refereres til bevilgede midler i 2016. Som omtalt i økonomirapportering
ove rskrider prosjektet totalramme på grunn av mer omfattende graving og drenering enn
forutsatt. Prosjektet er avsluttet og sluttrapport vil bli framlagt.

Prosjekt 009111/009118 Boligfelt Trodal
Prosjektet s trinn 1 er sluttført i 2017, og kommunen har over tatt infrastruktur. Ved rebud -
sjet t ering av investeringer var anslag for påløpte utgifter 2017 for lavt. Prosjektets totale
bevilgning er ikke overskredet. Ferdig regn skap og slut t rapport vil bli lagt fram vår 2018.

Prosjekt 009119/009120 Boligfelt Tr odal – trinn 2
Det er bevilget totalt 35 mill kr til Boligfelt Trodal trinn 2 i økonomiplanperioden 2018 - 2021.
Forarbeider og prosjektering av trinn 2 er påbegynt i 2017.

NOTE nr. 17 Vesentlige overføringer mottatt til fi nansiering av investeringer

Øyer kommune har mottatt følgende vesentlige overføringer til fina nsiering av investeringer
i 2017 .

(Tall i 1000)
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NOTE nr. 18 Selvkost
Overskudd på selvkosttjenester vedrørende vann, avløp, renovasjon, f eiing, slam, plan,
byggesak og kart/delingsforretning avsettes til selvkostfond. Underskudd dekkes ved bruk av
selvkostfond dersom slike fondsmidler finnes. Reguleringsplan og slam har for tiden ikke
egne selvkostfond.

Renovasjon utføres av det interkomm unale selskapet GLØR IKS. Regnskap vedrørende
renovasjon skal gå i balanse, kommunene har ikke anledning til å subsidiere renovasjon.

Oversikt over g ebyrfinansierte selvkosttjenester i kommunen
(Tall i 1000)

Kommentarer til nøkkeltall:
Deknings grad:
Dersom gebyrinntektene er lavere enn gebyrgrunnlaget, er det anledning til å øke gebyrene.

Selvkostgrad:
Selvkostgrad viser hvor stor andel av gebyrgrunnlaget pr. år som er finansiert ved
gebyrinntekter. Selvkostgraden skal være 100 % med mindre kom munen subsidierer
abonnentene.
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Utvikling av dekningsgrad og selvkostgrad tre siste år

Selvkost GLØR

Renovasjon utføres av det interkommunale selskapet Glør I KS. jfr. oppstilling nedenfor som
viser selskapets driftsresultat og hver av kommunenes an del av gebyrer i selskapet.
Regnskapet er ikke ferdig revidert og ikke vedtatt av selskapets styrende organer.

(tall i 1000)

1) Beløpet representerer hva merkostnaden (minusfortegn) evt. mindrekostnaden (uten fortegn) har vært ved å produsere
et renovasjonsabonnement
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NOTE nr. 19 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen

Kommunen er ikke kjent med forhold etter regnskapsårets slutt som behøver kommentarer .

NOTE nr. 20 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjon er

Udekket beløp i investering
Udekket i investeringsregnskap 2015 var kr 56 810 827,56, mens det ble opplyst
kr 50 600 000 i KS - sak 123/16 Rebudsjettering av investeringer, slik at kommunestyret ikke
har vedtatt inndekning for resterende kr 6 210 827,56 . Ved en feil ble heller ikke udekket
beløp fra 2015 vedtatt dekket inn i sak 103/17 Budsjettjusteringer og rebudsjettering av
investeringer 2017. Inndekning av beløpet vil bli foretatt sammen med regnskapsavleggelse
2017 .

Likviditet
Ved utgangen av 2017 var kommunens driftslikviditet 3,6 millioner. Tilsvarende tall ved
utgangen av 2016 var negativt med 12,4 mill.

(Tall i 1000)

Skatt og inntektsutjevning
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Utestående fordring

Kommunen har hatt en utestående fordring mot Skatt Øst på kr 867 038 som gjelder
m erverdiavgift på fakturaer ved kjøp av konsulenttjenester fra utlandet. Skatt Øst motregnet
dette beløpet ved til gode merverdiavgift for 2. termin 2015.

Saken ble ferdig behandlet hos Skatt Øst i 2016 og Øyer kommune fikk ikke m edhold i sin
klage. Beløpet ble kostnadsført i kommunens regnskap for 2016.

Det ble innhentet juridisk bistand for å vurdere om vedtaket skal påklages. Følge av
bistanden var at vedtaket ble omgjort og Øyer fikk tilbake merverdiavgiften i 2017.

Tap på fordringer

Kommunen har bokført reelle tap på fordringer i 2017 tilsvarende kr. 199 731,29 . Det er i
tillegg avsatt for et forventet tap på kr. 95 000.

NOTE nr. 21 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater
og korrigering av tidliger e års feil
Det har i 2017 ikke vært endring i kommunens regnskapsprinsipper eller regnskapsestimater.

NOTE nr. 2 2 Eiendeler, gjeld og EK i forbindelse med etablering eller avvikling
av kommunale foretak

Kommunen har i 201 7 ikke etablert eller avviklet kommunale foretak .

NOTE nr. 23 Mellomværende med kommunale foretak eller § 27 samarbeid

Kommunen som rettssubjekt består av kommunen selv, kommunale foretak og
interkommunalt samarbeid med egne særregnskap.

Per 31.12.2017 h ar Øyer kommune en kortsiktig fordring til Innlandet Revisjon IKS på kr.
221 880 etter avregningen av total r essursbruk for revisjon for 2017 .
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NOTE nr. 24 Overføringer til/fra § 27 samarbeid

Konto r kommunen for et interkommunalt samarbeid skal føre regnskap for dette sam ar -
beid et og kontorkommunen skal o pplyse om samarbeidets utgifter og inntekter i noten.
Noten omfatter overføringer fra deltagende kommuner, s amt egne driftsutgifter og drifts -
inntekter.

Resultat skal også fremkomme inkl. hvordan resultatet er disponert.

Øyer k ommune fører ikke regnskap for samarbeid ut fra kommunelovens § 27, men
kommunen har et samarbeid hjemlet i kommunelovens § 28. Dette omtales i denne noten.

Fellesenhet Skatt og innfordring

I 2017 har samarbeidet bestått av kommunene Øyer, Lillehammer, Ga usdal og Nord - Fron.
I tillegg har kontoret solgt tjenester vedr. arbeidsgiverkontroll til Midt - Gudbrandsdal
regnskaps - og skatteoppkreverkontor (Sør - Fron og Ringebu).

(Tall i 1000)
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TILLEGG TIL REGNSKAPET

Tillegg nr. 1 Kommunens fo ndsbeholdning

(Tall i 1000)
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