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ÅRSREGNSKAP 2021 OG ÅRSBERETNING 2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2021 med noter, av 22. februar 2022 
2. Årsberetning Øyer kommune 2021, av 29. mars 2022 
3. Rapportering på styringskort 2021  
4. Revisjonsberetning 2021 fra Innlandet Revisjon, av 12. april 2022 
5. Kontrollutvalgets uttalelse, av 02.05.2022 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 82/20 Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunes driftsregnskap 2021 er avlagt i balanse, etter at det er foretatt strykning av 
bruk av disposisjonsfond på 7,1 million kroner og deretter avsetning til disposisjonsfond på 
14,4 millioner kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse etter at det er foretatt 
strykning av bruk av lån. Kommunestyret vedtar framlagt årsregnskap og årsberetning for 
2021. 
 
Saksutredning: 
Kommuneloven inneholder bestemmelser om årsregnskapet. I henhold til § 14-2 plikter 
kommunestyret selv å vedta årsregnskap og årsberetning.  
 
§ 14-3 om behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning sier at års-
regnskap og årsberetning skal vedtas seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert 
årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Årsregnskap 2021 og 
årsberetning 2021 legges fram i denne sak (Vedlegg 1 og 2). Som vedlegg til årsberetningen 
rapporteres det på styringskort 2021 (Vedlegg 3).  
 
Det er avgitt positiv revisjonsberetning uten forbehold eller merknader fra Innlandet 
Revisjon IKS 12. april 2022 (Vedlegg 4). 
 
Formannskapet innstiller til vedtak om årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal 
uttale seg om årsregnskap og årsberetning før formannskapet innstiller til vedtak. (Vedlegg 
5). 
 
Øyer kommunes driftsregnskap 2021 er avlagt i balanse, etter at det er foretatt strykning av 
bruk av disposisjonsfond på kr 7 130 854,40 og avsetning av årets mindreforbruk til disposi-
sjonsfond på kr 14 409 022,19. Strykning og avsetning er foretatt i henhold til regnskapsfor-
skriften § 4-3. 
 



Netto driftsresultat for 2021 er 17,5 millioner kroner og utgjør 3,1 % av brutto driftsinntekt-
er. Korrigert for premieavvik pensjon er netto driftsresultat på 0,5 % i 2021. 
 
Det er avsatt 25,0 millioner kroner til disposisjonsfond i 2021. Det var budsjettert med en 
avsetning på 10,6 millioner kroner, og bruk av disposisjonsfond på 7,1 millioner kroner.  
 
I årsresultatet for 2021 inngår innhenting av tidligere års merforbruk på selvkostområde 
Reguleringsplan på kr 619 546.  
 
Årets premieavvik pensjon utgjør kr 14 678 651 (positivt). Beløpet inntektsføres i 2021 og 
skal utgiftsføres (inkl. arbeidsgiveravgift) over kommende 7 år.  
 
Øyer kommunes investeringsregnskap 2021 er gjort opp i balanse etter at det er foretatt 
strykning av bruk av lån på kr 9 065 860,31, i henhold til regnskapsforskriften § 4-6. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til regnskapsdokumenter med noter, samt årsberetningen, for 
analyser og vurdering av regnskapsresultatet og den økonomiske situasjonen i Øyer kom-
mune ved utgangen av 2021.  
 
Driftsregnskapet er avlagt i balanse, etter strykning av bruk av disposisjonsfond og avsetn-
ing av årets mindreforbruk til disposisjonsfond. Etter tidligere regnskapsforskrift skulle kom-
munestyret vedta disponering av regnskapsmessig mindreforbruk. Etter ny forskrift skal 
udisponerte midler avsettes til disposisjonsfond før regnskapet avsluttes.  
 
Kommunedirektøren anbefaler to omdisponeringer knyttet til årsoppgjøret, for å oppfylle 
politiske vedtak fattet i 2021. 
 
I budsjettvedtak for 2021, KS-sak 82/20, heter det:  

12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2021 avsetter årets premieavvik pen-
sjon, fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond).  

 
Avsetning til pensjonsfond er ikke foretatt, da dette ikke er tallfestet gjennom politisk ved-
tak i 2021. Årets premieavvik pensjon inngår dermed i årets mindreforbruk, og er tilført 
kommunens disposisjonsfond. Årets premieavvik pensjon, inkludert arbeidsgiveravgift, ut-
gjør kr 16 748 340,79. Amortisert premieavvik, inkl. arbeidsgiveravgift, utgjør kr 
5 451 809,81. Kommunedirektøren anbefaler at differansen på kr 11 296 530,98 overføres 
fra disposisjonsfond til pensjonsfond (ubundet driftsfond).    
 
I KS-sak 80/21 vedtok kommunestyret en bevilgning på kr 2 150 000 til kommunal egenan-
del for etablering av bredbånd i områder uten grunnlag for kommersiell etablering. Midlene 
har ikke kommet til anvendelse i 2021, og det er ikke eksplisitt fattet vedtak om at midlene 
skal tilføres bredbåndsfond. Midlene er derfor å anse som frie midler i kommunens drifts-
regnskap, og inngår i årets mindreforbruk som er tilført disposisjonsfondet. Kommunedirek-
tøren anbefaler at kr 2 150 000 overføres fra disposisjonsfond til bredbåndsfond (ubundet 
driftsfond).  
 



I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester kan 
et negativt selvkostresultat finansieres av selvkostfond (bundet driftsfond), eller skape et 
framførbart underskudd. Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, slik at gebyr-
ene for den enkelte selvkosttjeneste kan kontrolleres. Det er ikke anledning til å slå sam-
men fond for de ulike tjenester, og det er ikke anledning til å ha negative fond. 
 
Selvkostfunksjon Slam har negativt resultat i 2021 på kr 173 000. jfr. regnskapsnote 14. 
Dette er framførbart underskudd for kommende år.  
 
.. Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar Øyer kommunes årsregnskap for 2021. 
2. Kommunestyret vedtar Øyer kommunes årsberetning for 2021. 
3. Kommunestyret vedtar at kr 11 296 530,98 overføres fra disposisjonsfond til Pen-

sjonsfond (ubundet driftsfond), jf. KS-sak 82/20. 
4. Kommunestyret vedtar at kr 2 150 000 overføres fra disposisjonsfond til Bredbånds-

fond (ubundet driftsfond), jf. KS-sak 80/21.  
5. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 

173 000.   
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 


