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ÅRSREGNSKAP 2019 

Driftsbudsjett 2019 er vedtatt netto på tjenesteenhetsnivå, etter ny organisering fra 1.1.2019, og det 

rapporteres på det nivået budsjettet er vedtatt. Vesentlige økonomiske avvik i forhold til budsjett 

forklares under Driftsresultat – Økonomisk oversikt drift, og under Tjenesteenhetenes resultater. 

 

DRIFTSRESULTAT   

Øyer kommunes årsregnskap 2019 er gjort opp i balanse etter at det er foretatt strykninger på 6,3 

millioner kr. Det er strøket 1 million kr i overføring fra drift til investering og 5,3 millioner kr i avsetn-

ing til disposisjonsfond. Det er avsatt 18,3 millioner kr til disposisjonsfond i 2019. Opprinnelig bud-

sjett hadde en planlagt avsetning på 11,8 millioner kr og justert budsjett tilsa avsetninger på 23,6 

millioner kr, som følge av mindreforbruk i 2018 og mottatte spillemidler som har vært forskuttert av 

disposisjonsfondet.  

 

Netto driftsresultat er 3,5 millioner kr, dette er 0,7 % av sum driftsinntekter, og er betydelig lavere 

enn resultatmålet for 2019. Korrigert for premieavvik er netto driftsresultat negativt på -0,6 %.  Års-

resultatet er forverret i forhold til prognoser per 3. kvartal. Dette skyldes resultatene i tjenesteenhet-

ene, som ved årsslutt gjennomgående har større merforbruk enn anslått i siste rapportering. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 når det budsjetteres på nettorammer.  
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Kommunens driftsinntekter inkludert skatt og rammetilskudd i 2019 er 528,6 millioner kr. Sammen-

lignet med året før er dette en økning på 3,6 %. Regnskapet er 23,7 millioner kr høyere enn justert 

budsjett, de viktigste avvikene her er refusjon sykelønn med 10,9 millioner mer enn budsjettert, øre-

merka statstilskudd 6,0 millioner kr, refusjon fra kommuner 3,4 millioner kr og mva-kompensasjon 

4,3 millioner kr over budsjettert.  

 

Kommunens driftsutgifter for 2019 er på 539,0 millioner kr, en økning på 5,9 % fra 2018. Regnskapet 

ligger 29,0 millioner kr over justert budsjett. Kommunestyret vedtar netto driftsrammer for sektor-

ene, dette innebærer at sektorene kan disponere inntekter utover budsjettert til tilsvarende økning 

av utgiftene. Hovedårsakene til avvik mellom budsjett og regnskap på utgiftssida er lønnsutgifter på 

13,3 millioner kr (delvis disponering av refusjon sykelønn) og disponering av øremerket tilskudd 

utover budsjettert. Merverdiavgift som gir rett til mva-kompensasjon har tilsvarende avvik som på 

inntektssida, 3,4 millioner kr. 

 

Frie inntekter, dvs. skatter og rammetilskudd, er inntektsført med 304,8 millioner kr, dette er 2,8 mil-

lioner kr lavere enn justert budsjettert. Skatteanslaget i kommunen ble justert opp betydelig i 3. kvar-

tal, uten at en her tok hensyn til reduksjon i inntektsutjevning. Sammenliknet med 2018 har frie inn-

tekter økt med 6,1 %. Rammetilskuddet er økt med 7,9 % fra 2018, mens inntekts- og formuesskatten 

økte med 4,4 % fra i fjor. Skatteinngang og rammetilskudd må ses i sammenheng på grunn av ordn-

ingen med løpende inntektsutjevning. 

 

I Øyer utgjorde skatteinntekter og rammetilskudd 57,7 % av brutto driftsinntekter i 2019, tilsvarende 

andel året før var 56,3 %. Dette ligger noe under gjennomsnittet for Opplandskommunene og lands-

gjennomsnittet, der andelen var henholdsvis 60,9 % og 64,8 %.  

 

Eiendomsskatt i Øyer kommune utgjør 38,3 millioner kr i 2019. Sammenlignet med 2018 er dette en 

økning på 5,8 %. Det ble foretatt en mindre budsjettjustering som følge av økte eiendomsskatteinn-

tekter i løpet av året.  

 

Finansutgifter og – inntekter  

Det er betalt ned avdrag på lån i henhold til minimumsavdrag i 2019. Budsjettet ble justert opp etter 

foreløpig beregning av årets minimumsavdrag. Utgifter til finansiell leasing (som føres som lån) kom-

mer i tillegg til årets låneavdrag.  

 

Renteutgifter på lån er om lag 0,7 millioner kr lavere enn justert budsjett i 2019, som følge av rente-

nivået og utsatt låneopptak. Lav rente ga seg også utslag på kalkulatoriske renter, som ble justert ned 

i tredje kvartal. Rente- og avdragskompensasjon er som budsjettert. 

 

Renteinntekter er 0,9 millioner kr over budsjett, selv etter at det ble foretatt en oppjustering i tredje 

kvartal, og utbytte er knappe 0,1 million kr over budsjettert nivå.  
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TOTALE DRIFTSINNTEKTER ØYER KOMMUNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser Øyer kommunes driftsinntekter for 2019 og 2018. Driftsinntektene økte med 3,6 % i fra 

2018 til 2019. 

 

 

TOTALE DRIFTSUTGIFTER ØYER KOMMUNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale driftsutgifter for Øyer kommune økte med 5,9 % fra 2018 til 2019, noe som er høyere enn 

kommunal deflator på 3,1 %. Veksten i driftsutgifter er høyere enn veksten i driftsinntekter i 2019 

som i 2018. Korrigert for bruk av bundne fond er utgiftsveksten 6,3 %. 

 

Eksterne finanstransaksjoner og bruk og avsetning til fond inngår ikke i oppstillingen. 
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ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER  

I økonomiplan 2019-2022 er ble de fire økonomiske handlingsreglene som ble etablert i 2018 videre-

ført. Målet med handlingsreglene er å sikre bærekraft og soliditet i kommunens økonomi. Det rap-

porteres på de fire handlingsreglene.  

 

HANDLINGSREGEL 1: 1,75 % NETTO DRIFTSRESULTAT 

 

MÅL 2019:  

Budsjettert med 2,26 % avsetning til disposisjonsfond av samla driftsinntekter.  

 

MÅLOPPNÅELSE:  

Netto driftsresultat i 2019 viser 0,7 %, korrigert for premieavvik pensjon er netto driftsresultat -0,6 %. 

Dette er betydelig under målsettingen for året og anbefalt nivå. Når det gjelder avsetning til disposi-

sjonsfond i forhold til samla driftsinntekter er årets netto avsetning på 2,8 %, og er innenfor målsett-

inga.  

 

HANDLINGSREGEL 2: DISPOSISJONSFOND BYGGES OPP TIL 10 % AV DRIFTSINNTEKTER 

 

MÅL 2019:  

Budsjettert med 42,5 millioner kr i disposisjonsfond ved utgangen av 2019, tilsvarende 8,5 % av 

kommunens driftsinntekter. 

 

MÅLOPPNÅELSE:  

Disposisjonsfond er på 50,0 millioner kr per 31.12.2019, dette tilsvarer 9,4 % av brutto driftsinntekt-

er. Høyere avsetning til disposisjonsfond i 2019 enn opprinnelig budsjett forklares av mindreforbruk-

et i 2018, samt mottatte spillemidler som tidligere har vært forskuttert fra disposisjonsfondet.  

 

HANDLINGSREGEL 3: KORRIGERT GJELD <80 % AV DRIFTSINNTEKTER 

 

MÅL 2019:  

Korrigert gjeld (samlet gjeld fratrukket lån til videreutlån og lån innenfor selvkostområder) er bud-

sjettert til 401,7 millioner kr ved utgangen av 2019, tilsvarende 80,2 % av driftsinntekter. 

 

MÅLOPPNÅELSE:  

Per 31.12.2019 er Øyer kommunes korrigerte gjeld 375,3 millioner kr, dette utgjør 71,0 % av drifts-

inntektene i 2019 og er innenfor målsettingen. Dette kan forklares med økning i driftsinntekter ut-

over budsjettert nivå, samt utsatt låneopptak i 2019 som følge av forsinket framdrift i planlagte 

investeringsprosjekter.  
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HANDLINGSREGEL 4: NYE LÅNEOPPTAK < 75 % AV ÅRLIGE AVDRAG (KORRIGERT GJELD) 

 

MÅL 2019:  

Nye låneopptak (korrigert gjeld) i 2019 er budsjettert med 11,2 millioner kr, mens 75 % avdrag av 

korrigert gjeld er beregnet til 13,6 millioner kr. 

 

MÅLOPPNÅELSE:  

Det er ikke foretatt låneopptaket i 2019, utover startlån (lån for videreutlån). Dette som følge av ut-

satt framdrift i planlagte investeringsprosjekter. Målet nås derfor i 2019, ubrukte lånemidler over-

føres til 2020. 
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TJENESTEENHETENES RESULTATER I 2019 

Tabellen nedenfor viser tjenesteenhetenes netto drifts- og finansutgifter i regnskap 2019, budsjett 

2019 og regnskap 2018.   

Tall i 1000 kroner 

Tallene i tabellen avviker fra budsjettskjema 1B pga. bruk av regnskapsarter som går mot skjema 1A under 

Fellesutgifter og Helse og familie.  

 

Samlet har netto driftsutgifter i tjenesteenhetene økt med 29,7 millioner kr fra 2018 til 2019. Dette 

er en økning på 9,3 %. Tjenesteenhetene har totalt overskridelser på 9,4 millioner kr. Ved økonomisk 

rapportering per 3. kvartal 2019 var årsprognosen balanse etter at det ble foretatt budsjettjustering-

er og disponering av merinnteker fra skatt og andre områder. Det er jevnt over forverring på alle 

tjenesteområder fra siste prognose, bortsett fra barnehagene. I merforbruket på tekniske tjenester 

ligger underskudd på selvkostområde reguleringsplan på 1,2 millioner kr, som skulle vært framfør-

bart, men som kommunen ikke lenger kan hente inn seinere år som følge av ny selvkostforskrift.  

 

En generell kommentar til avvikene ved årets slutt og siste framlagte rapportering er at prognosene 

etter tredje kvartal var for positive, tiltak som skulle dempe merforbruk lot seg ikke gjennomføre, 

samt at nye forhold har tilkommet mot slutten av året.  

 

SENTRALADMINISTRASJON 

Sentraladministrasjon har et merforbruk på 0,7 millioner kr i 2019. Detter er en forverring på 0,3 mil-

lioner kr i forhold til prognosen gitt etter tredje kvartal.  

Tjenesteenhet

Regnskap 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Justert 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

Prognose 

3. kvartal

Avvik 

2019 Avvik i %

Sentraladministrasjon 11 826 10 656 11 117 18 440 -400 -709 -6,4 %

Fellesenhet Skatt og innfordring 0 0 0 0 0 0 0,0 %

Interkommunalt samarbeid 16 754 17 570 17 570 0 0 816 4,6 %

Fellesutgifter 4 088 11 287 5 562 5 650 0 1 474 26,5 %

Fellesutgifter grunnskole 3 537 3 725 3 541 30 4 0,1 %

Fellesutgifter barnehage 20 475 21 939 20 079 -70 -396 -2,0 %

Mosjordet barnehage 7 231 6 232 7 577 6 717 0 346 4,6 %

Vidarheim barnehage 13 643 10 707 14 412 11 299 0 769 5,3 %

Aurvoll skole 13 173 10 678 11 461 11 867 -100 -1 712 -14,9 %

Solvang skole 22 815 20 459 21 948 21 641 -100 -867 -4,0 %

Øyer ungdomsskole 19 269 19 508 20 069 18 450 800 800 4,0 %

Helse og familie 64 745 55 305 62 821 57 664 -500 -1 924 -3,1 %

Stabstjenester helse og omsorg 6 018 3 549 4 421 20 334 -250 -1 597 -36,1 %

Øyer helsehus 41 834 35 758 39 116 35 311 0 -2 718 -6,9 %

Hjemmetjenester 24 102 21 706 23 258 21 207 -250 -844 -3,6 %

Miljøtjenester og bofellesskap 33 193 30 595 31 452 23 916 -50 -1 741 -5,5 %

Kultur og fellesfunksjoner 15 232 15 004 15 465 10 096 0 233 1,5 %

Tekniske tjenester 29 572 27 391 28 275 33 257 1 600 -1 297 -4,6 %

347 507 322 069 338 144 317 830 710 -9 363 -2,8 %

Skatt og finans -335 349 -308 969 -326 045 -315 401 100 9 304 -2,9 %

Investeringer (kalk. avskrivninger) -12 161 -13 100 -12 100 -11 670 0 61 -0,5 %

21 981
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Innenfor sentraladministrasjonen har politisk aktivitet merforbruk på 0,3 millioner kr, hovedsakelig 

knyttet til godtgjørelse og tjenestefrikjøp for folkevalgte. Kontroll og revisjon har et lite mindrefor-

bruk som følge av lavere ressursbruk i Innlandet Revisjon.  

 

Rådmannens stab har merutgifter på lønn, som følge av at lønnsoppgjøret ikke er fullt ut kompen-

sert, samt merforbruk på driftsposter. Driftsbudsjettet er over flere år kuttet til et absolutt minimum.  

Som omtalt i rapportering gjennom året har det vært forutsatt å søke eksterne midler/prosjektmidler 

på 0,3 millioner kr i 2019. Det ble ikke funnet aktuelle midler å søke på, og dette gir et budsjettavvik 

på omtalt beløp.  

 

Budsjettet for sentraladministrasjonen i 2019 kan ikke direkte sammenlignes med året før, da deler 

av staben (HR, Servicetorg og politisk sekretariat) er flyttet over til Kultur og fellestjenester.  

 

FELLESENHET SKATT OG INNFORDRING 

Fellesenhet Skatt og innfordring er i balanse, etter avsetning til bundne fond med 0,64 millioner kr.  

Årsaken et så godt regnskapsresultat har direkte sammenheng med besparelser på lønnsbudsjettet 

grunnet refusjon sykepenger/fødselspenger, samt økte salgs- og gebyrinntekter. Etter vedtak i regio-

nal rådmannsgruppe ble det i 2019 foretatt tilbakeføring av tidligere års mindreforbruk til deltaker-

kommunene på 0,4 millioner kr. Fondet utgjør nå knappe 1 million kr.  

 

INERKOMMUNALT SAMARBEID  

Samlet er det et mindreforbruk knyttet til interkommunalt samarbeid i 2019 på 0,8 millioner kr. 

Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til helseregionsamarbeidet. Det er også mindre besparelser 

på andre områder, som Skatt og innfordring, der det i 2019 er tilbakeført midler til alle deltakerkom-

munene fra bundet driftsfond (tidligere års mindreforbruk).  

 

FELLESUTGIFTER 

Fellesutgifter har et positivt avvik på 1,5 millioner kr. Det er budsjettert med 2,0 millioner kr til amor-

tisert premieavvik under fellesutgifter, mens utgiftene er regnskapsført på ansvar 9000 Skatt og 

finans. Det reelle avviket er derfor et merforbruk på 0,5 millioner kr. Hovedgrunnen til dette er at det 

i 2019 er foretatt tapsføring på sykelønnsrefusjon for perioden 2013-14 på 1,1 millioner, som er plas-

sert under Fellesutgifter. Andre hovedposter med merforbruk er juridisk bistand og fordelte indirekte 

utgifter til selvkostfunksjonene (mindreinntekt), mens det er positivt avvik på poster som forsikringer 

og konsesjonskraft. 

 

FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE  

Fellesutgifter grunnskole i balanse etter at det ble foretatt budsjettjustering i tredje kvartal, der 

varslet mindreforbruk på bl.a. skoleskyss ble om disponert til andre områder.  
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FELLESUTGIFTER BARNEHAGE  

Det ble varslet merforbruk innen fellesutgifter barnehage i tredje kvartalsrapportering, knyttet til til-

rettelegging av barnehagetilbudet etter barnehagelovens § 19 g og spesialundervisning etter barne-

hagelovens § 19 a. Det ble gjort en budsjettjustering for å hensynta disse merutgiftene etter tredje 

kvartal. Årsresultatet viser et merforbruk på 0,4 millioner kr i forhold til justert budsjett, dette må ses 

i sammenheng med mindreforbruket i det kommunale barnehagene, som har fått kompensert sine 

utgifter til spesialpedagogiske tiltak og styrkingstiltak.  

 

MOSJORDET BARNEHAGE 

Mosjordet har i 2019 et mindreforbruk på 0,35 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak at vikariat og 

delstillinger har vært ubesatt i en periode med ledige plasser i barnehagen. Barnehagen har regulert 

bemanningen i samsvar med svingninger i barnetallet gjennom 2019. Sammenlignet med året før er 

driftsnivået i Mosjordet barnehage 7,7 % høyere i 2019, i økningen ligger styrket ramme for å oppfyl-

le bemanningsnorm og økt antall plasser. 

VIDARHEIM BARNEHAGE  

Vidarheim barnehage har et mindreforbruk på 0,8 millioner kr i 2019. Hovedsakelig forklares dette 

med høyt sykefravær (langtidsfravær), der det er satt inn vikarer med lavere kompetanse og lønn. 

Driftsnivået i Vidarheim barnehage er 20,7 % høyere i 2019 enn året før, i økningen ligger styrket 

ramme for å oppfylle bemanningsnorm og økt antall plasser. Antall plasser ble økt ytterligere fra 

høsten 2019, dette ble kompensert gjennom økt ramme og barnehagen fikk tilført midler til en 

assisterende styrer-stilling.  

 

AURVOLL SKOLE  

I 2019 har Aurvoll et merforbruk på 1,7 millioner kr, dette tilsvarer et avvik på 14,9 % i forhold til 
justert budsjett, og driftsnivået er 11,0 % høyere enn i 2018. Skolen hadde spesielle elevutfordringer 
våren 2019 som medførte merforbruk på lønn både på skole og innen SFO. Det ble iverksatt flere til-
tak for å hente inn merforbruket, hovedsakelig å ikke sette inn vikar i foreldrepermisjoner og ved 
videreutdanning. Det ble også kuttet i bemanning på SFO. Prognosen fra tredje kvartal forutsatte full 
effekt av igangsatte innsparingstiltak. Planlagt innsparing viste seg krevende da elevtiltak av relativt 
stort omfang som måtte dekkes opp fortsatte, og ytterligere nye behov oppsto i løpet av høsten.  
 

SOLVANG SKOLE  

Årsresultatet på Solvang er et merforbruk på 0,9 millioner kr. Dette er et avvik fra justert budsjett på 

4,0 %, og sammenlignet med året før er driftsnivået økt med 5,4 %. Også Solvang har hatt spesielle 

utfordringer knyttet til enkeltelever i 2019. Dette har gitt store lønnsutgifter utover det som har vært 

budsjettert og planlagt med. Utfordringene har vært av en slik karakter at det har vært vurdert som 

uforsvarlig både for elevene selv, medelever og ansatte å ikke sette inn ekstra bemanning. Summen 

av ekstra lønnsutgifter og tiltak utgjør 2,1 million kr, der deler av merutgiftene ble kompensert for 

etter tredje kvartal.  
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ØYER UNGDOMSSKOLE  

Øyer ungdomsskole har et mindreforbruk på 0,8 millioner kr i 2019, tilsvarende 4,0 % avvik fra justert 

budsjett, og en økning i driftsnivået på 4,4 % sammenlignet med året før. Årsresultatet er som anslått 

etter siste rapportering til kommunestyret. Mindreforbruket skyldes at det ikke er satt inn vikar ved 

lalngtids sjukefravær og permisjon.  

 

HELSE- OG FAMILIETJENESTEN  

Årsresultat for Helse- og familietjenesten er et merforbruk på 1,9 millioner kr, et avvik på 3,1 % fra 

justert budsjett. Prognosen i tredje kvartalsrapport var et merforbruk på 0,5 millioner kr etter bud-

sjettjustering. Sammenlignet med 2018 er driftsnivået i 2019 12,3 % høyere, men pga. flytting av 

enheter (bl.a. legetjenesten) er ikke dette direkte sammenlignbart.  

 

Familie 

Merutgifter på området er i all hovedsak knyttet til barneverntiltak i og utenfor hjemmet og utgifter 

til sakkyndig og juridisk bistand i forbindelse med fylkesnemndsaker. Budsjettrammen ble satt med 

utgangspunkt i kjente saker da budsjettet ble lagt høsten 2018, og det ble ikke tatt høyde for kostn-

ader knyttet til nye saker. Driftsresultatet viser et negativt resultat for helse på 0,8 millioner kr. 

 

NAV 

Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er i utgangspunktet basert på et anslag, dvs. forventede kostn-

ader basert på kunnskap om situasjonen når budsjettrammen settes. Det er imidlertid alltid knyttet 

stor uforutsigbarhet til hvilke behov som vil komme i løpet av året, eks. tilflyttinger, nye søkere og 

hvor lett det er å få mottakere over i arbeid eller på andre ordninger som innebærer aktivitet og inn-

tektssikring. Driftsresultatet t viser et negativt resultat på 0,4 millioner kr. 

 

Helse 

Refusjon for gjestepasienter i fastlegeordningen er utgiftsført både for 2018 og 2019 i regnskap 2019. 

Det utgjør en merutgift på 0,3 millioner kr. Det er gitt dagtilbud/aktivitetstilbud til mange brukere i 

2019 der transportkostnadene er blitt høyere enn budsjettert. Kostnader vil variere med hvor bruk-

ere er bosatt/kjørelengde, og med hvor mange som gis tilbud.  Det er planlagt endringer i 2020 for å 

få redusert transportutgifter.  Driftsresultatet viser et negativt resultat for helse på 0,64 millioner 

kroner. 

 

STABSTJENESTER HELSE OG OMSORG 

Stabstjenester helse og omsorg her merforbruk på 1,6 millioner kr, dette er at avvik på 36,1 % fra 
justert budsjett. Sammenligning med 2018 er ikke relevant pga. flytting av tjenester.  
Under stabstjenester føres merkantile funksjoner for helse- og omsorgs-tjenester, samt IKT-utgifter 

og felleskostnader for Øyer helsehus, hjemmetjenesten og miljøtjenester og bofellesskap. Merfor-
bruket skyldes manglende avsatte midler til en stilling og utviklingen i IKT-utgifter, samt at 
statlig toppfinansiering av ressurskrevende brukere er budsjettert og regnskapsført her. 
Dette gjelder brukere i miljøtjenester og bofellesskap, og skulle vært flyttet over til den tjen-
esteenheten etter omorganisering fra sektorer. Denne inntektssvikten på i underkant av 1 
million kr var ikke tatt med i prognosen for stabstjenester i tredje kvartal.  
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ØYER HELSEHUS  

Merforbruk ved Øyer helsehus er på 2,7 millioner kr og tilsvarer 6,9 % avvik fra justert budsjett, etter 

at det ble gjort budsjettjusteringer i tredje kvartal. Driftsnivået er økt med 18,5 % sammenlignet med 

2018. I dette ligger en økning på åtte plasser, der de første fire ble tatt i bruk i februar og ytterligere 

fire fra oktober. Det har vist seg at kostnadsanslaget for de nye plassene som ble brukt i budsjettet er 

for lavt, og ikke tar hensyn til den bemanning som er på natt i helsehuset.  

Også på andre områder har drifta av helsehuset hatt utfordringer i 2019 som gir økonomisk ubalan-
se. Fra oktober 2018 har det vært nødvendig med ekstra bemanning grunnet pasientbehov på en av-
deling. Utfordringene kan føres tilbake til oppgaveforflytning fra spesialisthelsetjenesten som ikke 
har blitt kompensert i kommunal virksomhet. Tiltak for å redusere merforbruket har vært at innleie 
av vakter er strengt vurdert, men bemanning og faglig forsvarlighet tilsier at vikarstopp ikke er for-
svarlig i de fleste tilfeller. Det har vært skifte av tjenesteleder ved Øyer helsehus i 2019, og en peri-
ode med fungerende leder, noe som har vært krevende. Videre viste det seg vanskelig å rekruttere 
avdelingsleder til den siste avdelingen som ble åpnet, og dette ble satt i bero ut fra den økonomiske 
situasjonen. Dette har bidratt ytterligere til press på øvrige ledere.   
I årsresultatet til helsehuset ligger også et merforbruk på 0,4 millioner kr på Kjøkken, grunnet høyere 
innkjøpspriser på matvarer uten tilsvarende øking på inntektssida.  
 

HJEMMEBASERTE TJENESTER 

Hjemmebaserte tjenester har merforbruk i 2019 på 0,8 millioner kr. Sammenlignet med justert bud-

sjett er dette et avvik på 3,6 %, og en økning av driftsnivået fra året før på 13,7 %. Prognosen etter 

tredje kvartal var et mer merforbruk på 0,3 millioner kr. 

Presset fra sykehuset på utskrivningsklare pasienter har vært stort i 2019. Tross åpningen av totalt 8 

nye plasser ved Øyer helsehus er utgifter til overliggere/døgnmulkt i sykehus på 0,5 millioner kr. 

Dette er en utgiftsøkning på 34,5 % sammenlignet med året før, og var ikke planlagt for i budsjettet.  

Hjemmetjenesten har hatt utfordringer i forhold til å dekke svangerskapsvikariat sykepleier i 2019. 

Stillingen ble lyst ut 4 ganger uten respons. Vikariatet ble da dekket via vikarbyrå. Høsten 2019 ble 

det åpnet for å utlyse fast sykepleier i 80 %, da hjemmetjenesten ville ha nytt sykepleiervikariat fram 

til mai 2020. Til denne stillingen var det søkere, og stillingen er besatt. Avtalen med vikarbyrå stoppet 

i oktober. I tillegg har tjenesteenheten merutgifter knytter seg til leasingbiler, da det kom en tilleggs-

faktura/avregning tilbake i tid, sammen med skader på bilene utover budsjettert nivå.  

 

MILJØTJENESTER OG BOFELLESSKAP 

Tjenesteområdet har et merforbruk på 1,7 millioner kr, dette tilsvarer et avvik fra justert budsjett på 

5,5 %. Økning i driftsnivå fra 2018 er på 38,8 %, men dette er ikke sammenlignbart pga. flytting av 

tjenester. Merforbruket i 2019 er en forverring fra siste rapportering. Miljøtjenester og bofellesskap 

har hatt økte utgifter gjennom året pga. økning i brukere, og oppstart av barnebolig. 

 

Bofellesskap 

Økningen i bofellesskap er med bakgrunn i oppstart av Furuveien barne- og avlastningsbolig. Dette 

tilbudet var ikke med i budsjett for 2019. Bofellesskap har også tatt over brukere fra private firmaer.  
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Arbeid og aktivitet 

Arbeidssenteret hadde et budsjett som ikke var tilstrekkelig ved begynnelsen av året. Gjennom året 

har utgiftene økt ytterligere, både pga. lønnsutgifter i forbindelse med omplasseringer og som følge 

av økte brukerbehov. 

  

KULTUR OG FELLESTJENESTER 

Samlet har tjenesteenheten et mindreforbruk på 0,2 millioner kr, som utgjør 1,5 % positivt avvik fra 

justert budsjett. Sammenligning med året før er ikke relevant, da fellestjenester (HR, servicetorg og 

arkivfunksjoner) er flyttet over fra Sentraladministrasjonen.   

 

Kulturskole  

I forhold til budsjettramme driver kulturskolen på grensen av hva som er økonomisk forsvarlig, og 

den populære musikalsatsingen er avhengig av eksterne midler. Elevtilgangen i kulturskolen er god, 

men viser likevel en svikt i foreldrebetaling i 2019, grunnet for høyt budsjettert.  

 

Bibliotek  

Bibliotek er tilnærmet i balanse, men tapsføring av sykepengerefusjon fra 2015-17 gir stor belastning 

på et så lite budsjett.  

 

Allment kulturarbeid  

Det er dette området som fører til positivt årsresultat for tjenesteenheten samlet. Årsakene er 

tilskudd til utarbeiding av kulturminneplan, der enheten brukte egne ansatte i arbeidet. Videre er det 

leieinntekter fra idrettshaller og samfunnshus over budsjett og besparelse på enkelte driftsposter. 

 

Ungdomsarbeid  

Eksterne tilskudd dekker mer enn utgifter over budsjettert nivå, og bidrar med et lite mindreforbruk.  

 

Fellestjenester  

Det er mindreforbruk på lønn, bl.a. som følge av ansettelsestidspunkt for ny arkivansvarlig. Drifts-

postene innen fellestjenester viser merforbruk.  
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TEKNISKE TJENESTER  

Budsjett 2019 er vedtatt for Tekniske tjenester. I løpet av året ble tekniske tjenester delt opp i tre 

tjenesteenheter; Bolig og eiendom, Veg, vann og avløp og Plan og utvikling. Alle tre tjenesteenheter 

har både kommunal budsjettramme og selvkosttjenester. Samlet viser årsresultatet for tekniske tjen-

ester et merforbruk på 1,3 millioner kr, 4,6 % avvik fra justert budsjett og 11,1 % lavere driftsnivå enn 

året før. Av merforbruket er 1,2 millioner kr udekket resultat på selvkostområde Reguleringsplan, 

som etter tidligere regler kunne vært framførbart underskudd. Dette var ikke hensyntatt i prognosen 

etter tredje kvartal. 

 

Bolig og eiendom  

 

Eiendom inkludert vaktmester- og renholdstjenester  

Samlet har eiendom, vaktmester- og renholdstjenesten et merforbruk på 0,1 millioner kroner. Over-

skridelsene knytter seg til vaktmestertjenesten, både på lønnsutgifter og driftsutgifter. Nytt anbud på 

vintervedlikehold med betydelig økte priser er en av hovedforklaringene.  

 

Energi  

Ansvar for oppfølging av energi ble overført fra alle tjenester i kommunen (med unntak av Veg, vann 

og avløp) i 2018. Historikken tilsier at budsjettrammen som ble overført til Bolig og eiendom ikke 

dekker kommunens energiutgifter. I 2019 er det et merforbruk på 0,6 millioner kr knytta til energi.  

 

Kommunalt disponerte boliger  

Regnskapet viser et mindreforbruk på 0,4 millioner kr for kommunalt disponerte boliger. Dette skyld-

es utsatt tilsetting i stilling som boligsekretær, samt mindreforbruk på drifts- og vedlikeholdsutgifter. 

Dette er utgifter det ble holdt igjen på, sjøl om behovet er der.  

 

Veg, vann og avløp 

 

Vann og avløp (selvkostområder) 

Selvkostområde vann har et bedre resultat i 2019 enn planlagt, gjennom økte gebyrinntekter og lav-

ere kalkulatoriske renter enn budsjettert. Det er hentet inn et framførbart underskudd fra 2018 på 

0,3 millioner kr, og i tillegg ble det avsatt 1,5 millioner kr til bundet driftsfond vann i 2019. 

Avløp har også høyere gebyrinntekter og lavere utgifter til kalkulatoriske renter enn budsjettert, og 

det er brukt 2,1 millioner mindre av fond enn budsjettet la opp til i 2019. 

 

Kommunale veger  

Kommunale veger har et merforbruk i 2019 på 0,6 millioner kr. Dette skyldes brøyting og strøing, 

store snømengder, samt en betydelig økning i priser etter nytt anbud på vintervedlikehold som ble 

gjeldende for høst/vinter 2019. Det ble tidlig igangsatt minimumsvedlikehold på sommervedlikehold 

for å holde underskuddet så lavt som mulig, dette så ut til å skulle gå i balanse helt til nytt anbud 

forelå høsten 2019.  
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Plan og utvikling  

 

Kommunal planramme 

Drift og utgiftsnivå er som budsjettert, med unntak av midler avsatt til kjøp av konsulenttjenester til 

kommunedelplan Øyer sør. Dette arbeidet er forsinket og medfører et mindreforbruk på 0,7 mill kr.  

 

Reguleringsplan, byggesak og oppmåling (selvkostområder) 

Alle tre selvkostområdene har merforbruk sett i forhold til budsjett. Både for deling/oppmåling og 

byggesak var det budsjettert med bruk av fond, og bruken ble større enn budsjettert. Dette skyldes 

lavere gebyrinntekter enn budsjettert. For reguleringsplan er det ikke fondsmidler, og målet her var p 

komme ut med positivt resultat for å hente inn noe av tidligere års framførbare underskudd. På 

grunn av at få planer kom fram til førstegangsbehandling medførte uteblitte gebyrinntekter også i 

2019 til negativt resultat på 1,2 millioner kr. Og som følge av nye regler for beregning av kommunale 

selvkostområder, kan ikke negativt resultat framføres til seinere år hvis kommunen ikke allerede har 

fondsmidler. Dette gjelder selvkostområdene etter plan- og bygningsloven.  
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INVESTERINGSREGNSKAP 2019 

Investeringsregnskap 2019 avsluttes med udekket kr 4 217 000. Årsaken til udekket beløp er mangl-

ende budsjettjustering av startlån. I 2018 ble det gitt tilsagn om videreutlån i størrelsesorden 7 milli-

oner kr som ikke kom til utbetaling før i 2019.  

 

Kommunens samlede investeringer i anleggsmidler i 2019 er 52,0 millioner kr, og det er brukt 30,0 

millioner kr i lånemidler, herav 15,0 millioner kr til startlån. Regnskapsskjema 2B viser samtlige in-

vesteringsprosjekter, og finansieringen framgår av regnskapsskjema 2A. Note nr. 19 til årsregnskapet 

inneholder en oversikt over vesentlige investeringer i 2019.  

 

VESENTLIGE AVVIK I INVESTERINGSREGNSKAPET 

 

Investering i anleggsmidler 

Det legges årlig fram sak for kommunestyret i desember for justering av investeringsbudsjettet. For-

målet er at årsbudsjettet skal være mest mulig realistisk i forhold til kommunens investeringsutgifter 

og -inntekter. Det vil likevel ikke være mulig å korrigere budsjettet slik at det fullt ut samsvarer med 

de faktiske utgiftene, som følge av usikkerhet knyttet til framdrift på prosjektene. Kommunens egne 

investeringsprosjekter er i all hovedsak innenfor justert budsjettramme for året, flere har forsinket 

framdrift og vil komme til utførelse i 2020.  

Justeringsavtaler er utgiftsført under investeringer i anleggsmidler med totalt 21,4 millioner kr i 2019, 

disse er ikke budsjettert. 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018
FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 52 045 29 980 48 480 43 899

Utlån og forskutteringer 15 011 10 000 10 000 8 647

Kjøp av aksjer og andeler 1 047 1 050 1 050 11 804

Avdrag på lån 1 445 1 600 1 600 3 353

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 6 211

Avsetninger 6 886 3 826 0 72

Årets finansieringsbehov 76 433 46 456 61 130 73 987

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -30 033 -30 033 -30 480 -34 367

Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 572 -1 497 -4 400 -2 304

Tilskudd til investeringer -24 473 -3 500 0 -7 461

Kompensasjon merverdiavgift -3 775 -4 000 -4 150 -2 550

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -8 340 -2 926 -21 100 -21 049

Andre inntekter -523 0 0 -380

Sum ekstern finansiering -68 716 -41 956 -60 130 -68 111

Overført fra driftsregnskapet 0 -1 000 -1 000 -1 800

Bruk av avsetninger -3 500 -3 500 0 -4 076

Sum finansiering -72 216 -46 456 -61 130 -73 987

Udekket / Udisponert 4 217 0 0 0
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Avsetninger og mottatte avdrag på utlån  

Avsetninger i investeringsregnskapet er høyere enn budsjettet tilsier pga. at ekstraordinære avdrag 

på forvaltningslån er avsatt til bundet fond. Det samme avviket gjelder for mottatte avdrag. 

 

FINANSIERING AV INVESTERINGSREGNSKAPET 

Ekstern finansiering  

Bruk av lånemidler er som budsjettert. Kompensasjon merverdiavgift ble justert ned for lite i desem-

bersaken, mens inntekter fra salg av anleggsmidler er i henhold til nedjustert budsjett.  

Under tilskudd til investeringer er inntektsføring av justeringsavtalene, på totalt 22,1 millioner kr.  

Annen finansiering  

Bruk av avsetninger er som budsjettert. Det var budsjettert med 1 million kr i overføring fra drift, 

men på grunn av merforbruk i kommunens driftsregnskap ble denne overføringen strøket.  
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ØKONOMISK ANALYSE  

UTVIKLING NETTO DRIFTSRESULTAT 

Følgende tabell viser utviklingen av netto driftsresultat i Øyer i perioden 2013-2019. 

 
 

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 korrigert for årets premieavvik pensjon. I 2019 har Øyer 

kommune positivt premieavvik (utsatt utgiftsføring), dette fører til at korrigert netto driftsresultat er 

negativt.  

 

Følgende illustrasjon viser utviklingen av netto driftsresultat i millioner kr og netto driftsresultat i 

prosent over tid. Begge disse har hatt en jevn positiv utvikling fra 2016 til 2018, mens trenden snur i 

2019, og det oppnås ikke netto driftsresultat på nivå med målsettinger og anbefalt nivå for Øyer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bærekraftig. I regnskapsårene 2016-2018 har Øyer hatt netto driftsresultat på dette nivået, men i 

2019 oppnår ikke kommunen netto driftsresultat på anbefalt nivå. Gjennomsnittlig netto drifts-

År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Resultat (mer/mindreforbruk) 0 -9 600 -6 600 0 4 000 0 0

Netto driftsresultat -3 452 -16 300 -13 000 -8 100 700 -4 400 -21 600 

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

Premieavvik -6 382 -5 100 -3 800 -3 100 400 -6 300 -600 

Korr. netto driftsresultat % -0,6 2,2 2,0 1,1 -0,1 -0,5 4,7
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resultat for kommunene i Oppland og i landet utenom Oslo for 2019 (2018) var henholdsvis 0,7 % 

(1,1 %) og 1,7 % (2,1 %)1.  

 

I 2019 er korrigert netto driftsresultat negativt. Dette betyr at premieavvik pensjon, med utsatt ut-

giftsføring, bidrar til at kommunen har positivt årsresultat. Dette er ikke en bærekraftig utvikling av 

økonomien i Øyer.  

 

UTVIKLING LIKVIDITET 

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 mel-

lom 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 gir informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er 

finansiert med egenkapital, og sier noe om kommunens soliditet. Jo høyere egenkapitalprosent, 

desto bedre soliditet. Normtall på egenkapitalprosent er minst 30 %, og Øyer kommune nærmer seg 

nå dette nivået, med positiv utvikling også i 2019.  

 

DISPOSISJONSFOND I % AV DRIFTSINNTEKTER 

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter er en av de vedtatte økonomiske handlingsreglene for kom-

munen og er nærmere omtalt i tidligere avsnitt. Fra 2018 til 2019 har disposisjonsfond i prosent av 

driftsinntekter økt fra 6,8 % til 9,4 %. Økningen gjennom året er høyere enn planlagt i økonomiplan-

en, og Øyer nærmere seg nå anbefalt nivået. I 2019 er Opplandsgjennomsnittet på 9,7 %, landsgjen-

nomsnittet ligger på 9,5 %. Det er fortsatt nødvendig å bygge opp disposisjonsfondet i kommunen i 

årene framover. 

 

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. 

 

                                                           
1 Alle KOSTRA-tall for 2019 er foreløpige, de endelige tallene foreligger ikke før 15.6.2020. 
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 2018 flyttet fra langsiktig til kortsiktig gjeld og bundne drifts-

fond er flyttet fra egenkapital til gjeld 

Nøkkeltall 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Likviditetsgrad 1 1,4 1,6 1,5 1,2 1,0 1,6 1,2

Likviditetsgrad 2 1,2 1,4 1,3 1,1 0,8 1,4 1,1

Arbeidskapital i mill kr. 86,5 103,9 83,6 60,2 29,1 78,9 50,0

Arbeidskapital i % av driftsinntekter 16,4 20,4 17,7 13,4 6,8 19,2 4,7

Egenkapitalprosent 27,0 26,7 25,0 23,6 20,4 18,9 19,4

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 9,4 6,8 4,4 3,8 3,7 4,6 4,0
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Likviditetsgrad 1 ser på forholdet mellom omløpsmidler (bankinnskudd, kortsiktige fordringer og 

premieavvik) og kortsiktig gjeld. Øyer har hatt positiv utvikling fra 2016 til 2018, mens likviditetsgrad 

1 går ned i 2019, og ligger fortsatt noe under anbefalt nivå. Likviditetsgrad 2 ser på kommunens mest 

likvide midler i forhold til kortsiktig gjeld. Etter et for lavt nivå i 2015, ligger kommunen over anbefalt 

nivå her, men med negativ utvikling gjennom 2019. 

 

ARBEIDSKAPITAL  

Grafen under viser utvikling i arbeidskapital, arbeidskapitalens driftsdel og arbeidskapital i % av 

driftsinntekter. I 2019 er det bare arbeidskapitalens driftsdel som viser positiv utvikling i Øyer.  

 

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. Arbeidskapitalen bør være positiv, og det er den i Øyer.  

 

 

Arbeidskapitalens 

driftsdel, der ubruk-

te lånemidler og 

bundne driftsfond er 

trukket fra, bør også 

være positiv. Negativ 

arbeidskapital er 

tegn på svak likvidi-

tet. Øyer har positiv 

utvikling her i 2019. 

 

Per 31.12.2019 har 

Øyer kommune 

plassert alle sine 

likvide midler i bank.  
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KORTSIKTIG GJELD OG FORDRINGER  

Kommunens kortsiktige gjeld er på 78,3 millioner kr ved utgangen av året, dette er en reduksjon på 

3,1 millioner kr fra året før.  

 

Øyer kommune har i regnskapet for 2019 bokført tap på fordringer med 1,2 millioner kr. Av dette ut-

gjør 1,0 millioner kr foretatt tapsføring på sykelønnsrefusjon for perioden 2013-2014. Etter en gjen-

nomgang av kommunenes utestående fordringer per 31.12.2019, er avsetning til fremtidige tap på 

fordringer redusert med 0,17 millioner kr. Avsetning til fremtidige tap på fordringer er etter dette 

0,78 millioner kr. 

 

UTVIKLING LÅNEGJELD  

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

sju årene. Renteinntekter er fra 2019 uten tidligere renteinntekter av ansvarlig lån Eidsiva Energi AS. 
 

 
 

Kommunen har per 31.12.2019 en total lånegjeld på 593,8 millioner kr inkludert finansielle leasing-

avtaler. Dette er en reduksjon på 17,5 millioner kr i forhold til lånegjeld per 31.12.2018, og tilsvarer 

en nedgang på 2,9 %. Reduksjon av lånegjeld skyldes utsatt framdrift på planlagte investeringer. De 

siste fem årene har kommunens totale lånegjeld økt med 74,1 millioner kr, dette er en økning på 

17,3 %. Utvikling av kommunens lånegjeld er positiv. 

 

Høy lånegjeld medfører at en betydelig andel av driftsbudsjettet bindes opp i renter og avdrag, og 

det økonomiske handlingsrommet reduseres. Framtidig rentenivå vil ha stor betydning for hvor be-

lastende gjeldsnivået blir i årene framover, og er en vesentlig risikofaktor for kommunen.  

 

Av total lånegjeld var 53,5 % bundet til fastrente ved utgangen av året, mens 46,5 % av lånegjelden 

hadde flytende rente per 31.12.2019. Andelen av lånegjeld med fast rente har økt i 2019, fra 44 % 

ved utgangen av 2018. Gjennomsnittlig rente for kommunens låneportefølje ved utgangen av året 

var 2,39 %, mot 2,16 % på samme tidspunkt året før. For ytterligere detaljer vises til note 9 og 10 i 

regnskapet og til finansrapporten for året. 

 

Gjeldsnivået er fortsatt høyt i kommunen, og Øyer er i en situasjon der det må betales minimums-

avdrag, noe som vil fortsette i nåværende økonomiplanperiode. 

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Betalte avdrag 26 056        25 099       24 095       23 919 24 193 17 484 14 228

-mottatte avdrag 0 0 0 0 0 0 0

Netto avdrag 26 056 25 099 24 095 23 919 24 193 17 484 14 228

Betalte renter 14 052        12 479       12 952       14 347 14 172 13 749 12 089

-renteinntekter 1 525           1 737         1 493         1 295 1 857 2 372 2 301

Netto renter 12 527 10 742 11 459 13 052 12 315 11 377 9 788

Sum kapitalutgifter 38 583 35 841 35 554 36 971 36 508 28 861 24 016

Lånegjeld per 31.12 593 843      611 344     604 069     605 881     570 337 519 722 436 603
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Illustrasjonen viser utviklingen av 

samlet lånegjeld i Øyer kommune i 

perioden 2013-2019.  

 

Samlet lånegjeld reduseres med 17,5 

millioner kr i løpet av 2019, og låne-

gjeld sett i forhold til driftsinntekter 

reduseres fra 2018 til 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjonen viser utvikling av lånegjeld 

i % av brutto driftsinntekter de siste tre 

årene for Øyer, Oppland og landet uten-

om Oslo. Øyer ligger på et høyt nivå, 

langt over fylkes- og landsgjennom-

snittet, men utviklingen er positiv gjenn-

om redusert nivå fra 2017-2019.  

 

 

 

 

SAMMENSETNING AV LÅNEGJELD  

Kommunens lån er tatt opp til investeringer innen selvkostområdene vann og avløp, startlån som 

videreformidles, samt lån til ordinære kommunale formål. De to første formålene er i hovedsak selv-

finansierende og påvirker i 

mindre grad kommunens drift. I 

tillegg er deler av kommunens 

egne investeringer finansiert 

gjennom rentekompensasjons-

ordninger. Det vises til note 9 i 

regnskapet som viser fordeling-

en av den langsiktige lånegjelda 

ved utgangen av 2019, samt 

følgende figur. 

 

Andel lån til selvkostområder er 

oppgitt som andel av kommun-

ens samlede lånegjeld. 
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PENSJONSFORPLIKTELSER  

Øyer kommune har per 31.12.2019 en bokført netto pensjonsforpliktelse på totalt 73,0 millioner kr 

som er ført under langsiktig gjeld. Det har vært en økning i netto pensjonsforpliktelse på 4,5 millioner 

kr i forhold til 31.12.2019. Det vises til note nr. 4 til regnskapsdokumentet som omhandler pensjons-

forpliktelser. 

 

 

UTVIKLING FOND 

 
 

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

jevn økning i fondsbeholdning fra 2013. Disposisjonsfond er økt med 15,0 millioner kr i løpet av 2019, 

dette er en økning på hele 43,2 %. Bundne driftsfond er redusert med 2,0 millioner kr det siste året. 

Av bundne driftsfond utgjør selvkostfond for vann og avløp, byggesak og kart og oppmåling og reno-

vasjon 53,2 % per 31.12.2019, dette er en reduksjon fra 58,9 % året før. Ubundet investeringsfond er 

økt med 0,3 millioner kr gjennom siste regnskapsår, mens bundne investeringsfond er økt med 3,1 

millioner kr. Det er positivt med en fortsatt sterk utvikling av kommunens disposisjonsfond.  

 

Sammensetning av fond er vist grafisk under.  

 

  

Tall per 31.12 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Disposisjonsfond 49 951       34 888       20 930       16 968       16 023 19 123 16 775

Bundne driftsfond 27 450       29 447       32 031       30 152       28 077 21 644 19 522

Ubundet investeringsfond 2 333         2 007         5 937         2 565         3 912 5 538 5 642

Bundne investeringsfond 4 044         983             983             2 530         1 248 2 058 2 991

Sum fond 83 778       67 325       59 881       52 215       49 260 48 363 44 930
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ØKONOMISKE NØKKELTALL FRA KOSTRA-STATISTIKKEN 

Tallene i tabellen er hentet fra SSB, ureviderte tall per 15.3.2019, endelige KOSTRA-data for 2018 og 

2017. Tallene er kommentert i teksten tidligere i dette kapitlet.  

 

 

 
  

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Netto driftsresultat i  % av 

sum driftsinntekter
0,8 3,4 2,9 0,7 1,1 2,8 1,2 2,2 3,7

Netto finans og avdrag i % 

av brutto driftsinntekter
5,1 4,6 5,2 4,1 3,6 3,6 4,4 4,2 4,2

Skatteinntekter i  % av brutto 

driftsinntekter (ekskl. 

eiendomsskatt)
29,4 29,2 29,6 28,2 28,1 27,6 34,0 33,4 33,2

Rammetilskudd i % av 

brutto driftsinntekter
28,1 26,9 27,9 32,7 32,3 33,2 30,8 30,3 30,5

Netto driftsutgifter per 

innbygger (i  1000 kr)
75,5 69,5 64,6 65,6 62,7 60,3 54,6 52,5 50,2

Disposisjonsfond i % av 

brutto driftsinntekter
9,4 7,5 5,0 9,7 10,8 10,1 9,5 11,1 10,0

Netto lånegjeld i  % av brutto 

driftsinntekter 101,7 106,9 113,6 83,8 79,4 72,1 81,8 87,5 84,5

Landet uten OsloOpplandØyer kommune
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OPPSUMMERING ØKONOMI 

Nøkkeltall og analyser viser at den positive utviklingen som har vært i Øyer kommunes økonomiske 

situasjon i perioden 2016-2018 delvis snur i 2019. Etter tre år med netto driftsresultat som tilsvarer 

anbefalt nivå og kommunens egne målsettinger, er netto driftsresultat i 2019 for lavt, og korrigert 

netto driftsresultat er negativt. Øyer ligger på gjennomsnittet for Oppland og under landsgjennom-

snittet for netto driftsresultat i 2019.  

 

Driftsregnskap for 2019 er avlagt i balanse, etter at det er foretatt strykninger på 6,3 millioner kr. 

Dette er et dårligere resultat enn budsjettert, til tross for høyere inntekter enn forventet fra skatt og 

pensjon. Skatteinngangen i kommunen har vært på et høyt nivå også i 2019, dette ble varslet i siste 

kvartalsrapport og budsjettet ble justert for økte inntekter. I denne justeringen ble det ikke tatt til-

strekkelig høyde for reduksjon i inntektsutjevning som følge av skatteinntektene, slik at skatt og ram-

metilskudd ved årets slutt er 2,8 millioner kr lavere enn justert budsjett. Eiendomsskatt er på bud-

sjettert nivå i 2019, mens renteinntekter og -utgifter har et positivt avvik på 1,6 millioner i forhold til 

justert budsjett. Årets premieavvik pensjon er på 6,4 millioner kr (positivt). 

 

I opprinnelig budsjett 2019 var det budsjettert med avsetninger til disposisjonsfond på 11,8 millioner 

kr, justert budsjett tilsier avsetninger på 23,6 millioner kr. Etter strykninger som følge av merforbruk i 

tjenesteenhetene er det avsatt 18,3 millioner kr, mens det er brukt 3 millioner kr fra disposisjons-

fond.  

 

I økonomiplan 2019-2022 videreføres de fire økonomiske handlingsreglene som ble etablert for Øyer 

kommune i 2018. Målsettingene for 2019 oppnås på to av fire. Etter tre år med netto driftsresultat 

på anbefalt nivå nås ikke dette målet i år. Likevel oppnås høyere avsetning til disposisjonsfond enn 

planlagt i økonomiplanen og Øyer kommune nærmer seg målet om et disposisjonsfond på 10 % av 

kommunens driftsinntekter. Å nå dette målet er helt nødvendig for å sikre bærekraftig økonomi i 

kommunen framover, og for å skape det nødvendige handlingsrom for å håndtere svingninger og 

behov i tjenesteytingen, og andre uforutsette hendelser. 

 

Nivå på lånegjeld, særlig med tanke på forventet renteoppgang over tid, er fortsatt en av de viktigste 

faktorene som vil utfordre kommunens driftsbudsjett i årene fremover. Renteoppgang er en risiko 

for kommunen framover på grunn av nivået på lånegjelden. En forpliktelse om begrensning av rente- 

og avdragsbelastningen i forhold til brutto inntekter er fortsatt helt nødvendig, dette oppnås ved 

lavere investeringsnivå og/eller økt egenfinansiering av investeringer.  

 

Resultatet i driftsregnskapet, med merforbruk innen alle tjenesteområder, er bekymringsfullt. Kvalit-

et på budsjettarbeid er avgjørende, det samme er økonomioppfølging gjennom året, og igangsetting 

av tiltak når uforutsette situasjoner oppstår. Det er ikke buffere i driftsbudsjettene til å håndtere nye 

og uforutsette brukerbehov gjennom året. Evnen til å tenke nytt og finne andre løsninger er nødven-

dig. Det samme er et helt bevisst fokus på hva som er «godt nok» i tjenestetilbudet. Det forventes 

ikke mer penger tilført kommunebudsjettet framover, og tilpassing av aktivitet til de gitte rammene 

er avgjørende.  

  



Årsberetning 2019 

 

26 

 

LIKESTILLING, DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET  

LIKESTILLING  

Kjønnsforskjeller generelt 

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

ene. Kvinner arbeider også deltid i mye større grad enn menn. (Kilde: Kommunens lønns- og perso-

nalsystem). 

 

Kjønn representert i ulike stillingskategorier 

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

og blant tjenesteledere og avdelingsledere) er forholdet kvinner/menn svært likt, selv om det er for-

holdsmessig flere menn jo høyere stilling. Også blant ingeniører/innenfor teknisk administrasjon er 

det liten forskjell i antall av hvert kjønn, og kvinneandelen er nå vel 45 %. (Innenfor det største tjen-

esteområdet, Plan og utvikling, er kvinner i flertall med 53 %). I andre stillingskategorier er det ensid-

ig eller svært skjev fordeling mht. kjønn. Barnehagetilsatte, renholdere, administrativt personell, og 

sykepleiere og øvrige tilsatte i helse og omsorg har svært stor overvekt av kvinner. Vaktmestere om-

fatter kun menn. Vel 24 % av lærerne er menn, dette varierer mellom skolene fra vel 13 % til vel 33 

%. (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 generelt et lavere lønnsnivå enn menn. (Kilde: Kommunens lønns- og 

personalsystem). 

 

Likestillingstiltak 

Det er ikke satt spesielle tiltak på dagsorden, men følgende omtale er del av Øyer kommunes 

Arbeidsgiverstrategi: 

 

«Øyer kommune skal sikre like rettigheter for alle ansatte. Likestillingsloven sikrer like 

muligheter og like rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, 

funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre 

vesentlige forhold ved en person.» 

 

Heltidskultur – også kultur for likestilling 

Heltidserklæringen er avtalt for perioden 2018 – 2020, og de sentrale partene har forpliktet seg til 

forsterket innsats for heltid i kommunene. Det er igangsatt et arbeid om heltidskultur i Øyer, der det 

i 2019 er foretatt en kartlegging og forankring av situasjonen i kommunen, med sikte på at heltidskul-

tur skal innarbeides i rekruttering og kompetanseutvikling.  

I den hensikt å nå fram til alle deltidsansatte som ønsker utvidelse av sitt arbeidsforhold iht. HTA § 

2.3.1, utlyses som hovedregel alle ledige stillinger i Øyer kommune først internt, før de evt. lyses ut 

offentlig. Dette er et ledd i arbeidet for å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen, og for 

heltidskultur. Denne praksisen innebærer også et likestillingsperspektiv, idet kvinner i større grad 

arbeider deltid enn menn, og i mindre stillingsstørrelser enn deltidsarbeidende menn. 
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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 plan-

verk.  

 

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-

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 kommuneorga-

nisasjonen 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.  

Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi ble vedtatt i kommunestyret i januar 2018. Som en oppfølging 

av dette ble en rekke dokumenter og retningslinjer revidert i 2018, blant annet lønnspolitisk plan, 

permisjonsreglementet, rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og overordnet rutine for fore-

bygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe til å jobbe 

med etiske retningslinjer, og dette har vært tema i saksutvalg for politisk organisering. I juni 2019 ble 

etiske retningslinjer for tilsatte og folkevalgte vedtatt av kommunestyret.  

I 2019 er det gjennomført vernerunder der det ble gjort en helhetlig risikovurdering av arbeidssted-

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

utført. Kurs om vold og trusler er gjennomført i regi av bedriftshelsetjenesten, som oppfølging av 

tilsyn fra Arbeidstilsynet.  

Lederforum, som består av rådmannsledelsen og alle tjenesteledere, har hatt internkontrollarbeid på 

dagsorden gjennom 2019, med erfaringsutveksling om arbeid med rutiner og prosedyrer og avviks-

håndtering. Flere tjenesteenheter har i løpet av året tatt i bruk kommunens internkontrollsystem 

TQM til avvikshåndtering, i tillegg til at rutiner og prosedyrer ligger her. Fra før har avvikshåndter-

ingsmodulen vært brukt innen helse og omsorg og tekniske tjenester, i løpet av 2019 har også opp-

vekst tatt det i bruk. 

Nye personvernregler ble vedtatt av EU i 2016. Som følge av dette er det vedtatt ny personopplysn-

ingslov i Norge som ble gjeldende fra sommeren 2018. Det nye regelverket har spesifikke krav til 

håndtering av personopplysninger, ett av dem er av alle kommuner og fylkeskommuner må ha per-

sonvernombud. Det er ansatt en person i full stilling som skal ha denne rollen for Øyer, Gausdal, Lille-

hammer og Ringebu kommune. Vedkommende har sitt arbeidssted i Lillehammer kommune.  Styr-

ingssystem for informasjonssikkerhet i Øyer kommune ble utarbeidet i 2018. I 2019 har GDPR og 

rutiner for personvern vært tema i lederforum for videre oppfølging i organisasjonen.  
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OVERSIKT OVER TILSYN OG FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER I 2019 

 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OG SELSKAPSKONTROLL  

 

• Forvaltningsrevisjon «Kommunalt psykiatri- og rusarbeid» - avsluttet og framlagt i mai.  

• Foranalyse «Pedagogisk-psykologisk tjeneste» - foranalyse behandlet i kontrollutvalget i 

september. Revidert foranalyse/prosjektplan legges fram i 2020. 
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TILSYN 

 

Sektor Tilsynsmyndighet 

Type tilsyn 

Tidspunkt 

Helse og familie 

 

Innlandet Revisjon 
Systemrevisjon psykisk helse og rus 
 
Fylkesmannen 
Gjennomgang av tjenesten «økonomisk 
stønad»  

Januar – april 2019 
 
 
November 2019 
 

 

Hjemmebaserte tjenester Arbeidstilsynet 
Arbeidsmiljølovens krav for å forebygge 
arbeidsrelatert sykdom og skade  

April 2019 

Bolig og eiendom Lillehammer Region Brannvesen 
Branntilsyn hos Hjemmetjenesten og i to 
kommunale leiligheter i Øvre gate 1 
 
Arbeidstilsynet 
Tilsyn vedrørende håndtering av asbest. 

Lillehammer Region Brannvesen 
Branntilsyn Solvang skole 
 
Det lokale El-tilsyn 
El-tilsyn Øyer bibliotek 

Det lokale El-tilsyn 
El-tilsyn Øyer legekontor 
 
Det lokale El-tilsyn 
El-tilsyn Solvang skole og Øyerhallen  

Lillehammer Region Brannvesen 
Branntilsyn Aurvoll skole 
 
Lillehammer Region Brannvesen 
Branntilsyn Trettenhallen 

Februar 2019 
 
 
 
Mars 2019 
 
 
Mars 2019 
 
 
April 2019 

 

April 2019 
 
 
August 2019 
 
 
September 2019 
 
 
November 2019  

Vann og avløp Mattilsynet 
Tilsyn ved Tretten og Øyer vannverk 

September 2019 

Plan og utvikling 

 

 

Miljødirektoratet 
Forvaltningstilsyn av myndighetsutøvelse 
etter forurensningsforskriften kapittel 13 

November 2019 
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SYKEFRAVÆR 

I Øyer kommune går sykefraværet ned i 2019 sammenlignet med året før. Totalt fravær for året er på 

7,3 %, mot 8,3 % i 2018. Både korttids- og langtidsfraværet har gått ned, og bortsett fra i 2017 er 

korttidsfraværet lavere enn alle øvrige år i perioden sammenligningen i figuren under viser. 

  

En grafisk framstilling for årene 2006-2019 gir dette bildet av sykefravær i prosent. 

 

 
 

Tabellen under viser sykefravær per tjenesteenhet i 2019. 
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