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ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2021 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 21/2555     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/21 Formannskapet 12.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Økonomirapport 2. tertial 2021 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2021 
Økonomirapportering 1. tertial 2021 
 
Sammendrag: 
Tertialrapporten inneholder økonomiske årsprognoser etter utgangen av august. Samlet 
årsprognose for Øyer kommune er negativ med 6 millioner kroner, på grunn av den øko-
nomiske ubalansen i tjenesteenhetene. Det er særlig innenfor barneskolene og kommunens 
helse- og omsorgstjenester det er stor ubalanse. Kommunen vil få vesentlige merinntekter i 
rammetilskudd og utbytte.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretn-
ing, og ber om godkjenning av budsjettjusteringer som omtalt i rapporten. 
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter andre tertial. Det rap-
porteres på økonomisk drift, investeringer og finansforvaltning. Rapporten inneholder 
statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 31. august 2021, og prog-
noser for året. 
 
Ved første tertial var samlet økonomisk driftsprognose negativ med 8,3 millioner kroner. 
Etter andre tertial framlegges en årsprognose som viser et samlet merforbruk på 6 millioner 
kroner. Det er en alvorlig ubalanse i driften av tjenester i forhold til vedtatt årsbudsjett. 
Dette gjelder først og fremst innenfor helse- og omsorgstjenestene, samt barneskolene og 
kommunens energibudsjett. Årsprognosene inneholder merutgifter knytta til pandemien, 
både smittevern, vaksinasjon og reduserte inntekter. Det rapporteres om påløpte 
merutgifter som skyldes covid-19 per 31. august, som beløper seg til 6,8 millioner kroner.   
 
Etter andre tertial er det kjent at kommunen blir kompensert med økt rammetilskudd og 
ekstraordinære skjønnsmidler på 9,7 millioner kroner for å dekke merutgifter og mindre-
inntekter som følge av pandemien. Dette er hensyntatt i samlet årsprognose.  
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I forhold til skatteinngang er det fortsatt usikkerhet knyttet til årsprognosen. Ut fra periodi-
sert budsjett per 2. tertial meldes det om en inntektssvikt på skatt på 1,5 million kroner, 
mens inntektsutjevning ligger tilsvarende over budsjett. Ut fra nasjonale anslag på kom-
munenes skatteinntekter i 2021 vil det kunne gi merinntekter fra skatt på årsbasis.  
 
Det meldes om inntektssvikt på 0,5 millioner kroner i forhold til kommunens budsjetterte 
integreringstilskudd, mens det er positive prognoser på eiendomsskatt, utbytte og renter. 
Det meldes om besparelser på renteutgifter på anslagsvis 2 millioner kroner, økt eiendoms-
skatt på 0,7 millioner kroner og merinntekter utbytte på 7,4 millioner kroner.  
 
Samlet ligger det an til et merforbruk på drift i størrelsesorden 6 millioner kroner, som vil 
redusere årets avsetning til disposisjonsfond.  
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. Pågåen-
de prosjekter er i all hovedsak innenfor vedtatt bevilgning med unntak av tre prosjekter. Dette 
gjelder innføring av eByggesak, rehabilitering av kummer og ledningstrekk i Skogvegen og Lyngvegen. 
Merforbruk på eByggesak skyldes at prosjektet har blitt sterkt forsinket, og det pågår en avklaring 
mot leverandør. Årsakene til merforbruket på VA-prosjektene skyldes i hovedsak større omfang av 
kabler i grunn som gjorde gravearbeidet utfordrende for entreprenøren, samt mer omfattende 
behov for midlertidig vanntilførsel. Kommunedirektøren anbefaler at det omdisponeres midler fra 
andre prosjekter i 2021. 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder. 
 
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i drift for å fordele økt rammetilskudd og 
skjønnsmidler knytta til pandemien til de tjenesteenheter som har slike utgifter. Foreslått 
fordeling bygger på regnskapsførte merutgifter per 31.8.2021. Etter at denne fordelingen er 
foretatt gjenstår det 2,6 millioner kroner som foreslås avsatt under Fellesutgifter, og kom-
munedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene til tjenesteenheter etter påløpte covid-19-
utgifter i 3. tertial.  
 
Det foreslås ikke andre budsjettjusteringer i drift etter andre tertial. Det jobbes nå med å 
konkretisere inngangsfarten til 2022 i alle tjenester, med tanke på det pågående budsjett-
arbeidet. Aktiviteten i kommunen er for høy, både inneværende år, og ut fra inntektsnivået i 
kommende økonomiplanperiode.  
 
I investering foreslås budsjettjusteringer for å omfordele midler til tre prosjekter som er over 
bevilgning.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
 

2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av økt rammetilskudd og skjønnsmidler 
til merutgifter smittevern og vaksinering på kr 9 713 000:  



  Sak 90/21 

 Side 4 av 11   

Enhet Tiltak  Beløp 

900 Skatt og finans Kompensasjon ekstrautgifter og 
inntektsbortfall 

-4 181 

900 Skatt og finans Kontrolltiltak smittevern -1 000 

900 Skatt og finans Koronavaksinasjon -472 

900 Skatt og finans RNB: Generell kompensasjon 2. halvår -945 

900 Skatt og finans RNB: Vaksinasjonskostnader 2. halvår -715 

900 Skatt og finans Ekstraordinære skjønnsmidler  -2 400 

150 Interkommunalt 
samarbeid 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 5 

200 Fellesutgifter Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 271 

300 Mosjordet Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 25 

320 Vidarheim Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 198 

340 Aurvoll Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 73 

350 Solvang Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 1 375 

370 Øyer ungdomsskole Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 113 

420 Helse og familie  Merutgifter covid-19 – vaksinering, smittevern 
og TISK 

2 767 

441 Øyer helsehus Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK, 
inntektsbortfall kjøkken (catering) 

762 

443 Hjemmetjenester Merutgifter covid-19 – vaksinering, smittevern 
og TISK 

279 

444 Miljøtjenester og 
bofellesskap 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 62 

500 Kultur og 
fellestjenester 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK, 
inntektsbortfall utleie, smittevernutgifter ØT 
kirkelige råd 

117 

550 Bolig og eiendom Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 1 114 

200 Fellesutgifter Restmidler til fordeling tjenesteenheter 2 552 

Totalt    0 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele resterende midler på kr 2 552 000 til 

tjenesteenheter med regnskapsførte covid-19-utgifter i 3. tertial.  
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4. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 500 000 fra investeringsprosjekt 
001021 Skanning byggesaksarkiv til prosjekt 005802 eByggesak.  
 

5. Kommunestyret godkjenner omdisponering av 1,6 millioner kroner fra investerings-
prosjekt 006017 Rehabilitering ledningsnett Øvregate til prosjektene 006202/ 006204 
Rehabilitering av Lyngvegen og Skogvegen.  

 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE FOR ENTRÉ ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1423     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
91/21 Formannskapet 12.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
Særutskrift av sak 74/21 – Organisering av Entré Øyer , møte den 17.08.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges to representanter fra formannskapet til styringsgruppa, en fra posisjonen og en 
fra opposisjonen. 
 
Saksutredning: 
I formannskapsmøtet den 17.08.21 ble det gjort følgende vedtak i sak 74/21: 
“Sammensetningen av styringsgruppa endres til:  
Ordfører samt to politisk valgte representanter fra Øyer kommune  
En politisk valgt rep. fra Lillehammer kommune  
En politisk valgt rep. fra Innlandet fylkeskommune  
Ordfører i Øyer leder styringsgruppa og kommunedirektør i Øyer er sekretær.  
 
Kommunedirektør sender invitasjon til Lillehammer kommune og Innlandet fylkeskommune 
med tilbud om deltagelse i styringsgruppa.  
 
Sammensetning av prosjektgruppa får følgende endring: «Rune Haugen, Hafjell 
arrangement» endres til «leder i Øyer næringsråd» i første kulepunkt.  
 
Endringer angående eierstruktur: Øyer kommunes tidligere bevilgning til arbeidet med å 
videreføre arbeidet med prosjektet «Entré Øyer» på 600.000,- disponeres av selskapet «Entré 
Øyer» i tråd med vedlagte prosjektskisse og styringsgruppas bestilling.” 
 
Kommunedirektørens konklusjon: 
Det er ikke valgt hvilke to politiske representanter fra Øyer kommune som skal delta i 
styringsgruppa. Kommunedirektøren foreslår at det velges en fra posisjonen og en fra 
opposisjonen i formannskapsmøtet den 12.10.2021. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Det velges to representanter fra formannskapet til styringsgruppa. 
En fra posisjonen: 
En fra opposisjonen: 
 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SAMHANDLING I EN SELVSTENDIG FOLKEKIRKE - NY KIRKELIG ORGANISERING: 
HØRINGSUTTALELSE 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2551     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
92/21 Formannskapet 12.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Den norske Kirke – Kirkerådet: Høring om ny kirkelig organisering: Müller-Nilsen-

utvalgets utredning datert 17.06.2021 vedlagt høringsnotat til offentlige 
høringsinstanser. 

2. Høringssvar: Müller-Nilssen-utvalgets utredning – Samhandling i en selvstendig 
folkekirke – ny kirkelig organisering, merket KD:01.10.2021. 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Müller-Nilssen-utvalgets samlede sluttrapport (utgangen av mars 2021), se 
kirken.no/kirkeligorganisering. Her ligger det også en informasjonsfilm.  
 
Sammendrag: 
Offentlige høringsinstanser er invitert til å uttale seg om organisering av Den norske kirkes 
virksomhet lokalt. Det gjennomføres en parallell høring internt i Den norske kirke. 
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta forslag til høringssvar på Müller-Nilssen-
utvalgets utredning – Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering, 
merket KD:01.10.2021.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Høringen handler om organisering av Den norske kirkes virksomhet lokalt. De fleste 
medarbeiderne som arbeider lokalt i kirken er ansatt i det kirkelige fellesrådet, altså på 
kommunenivå. Prestene har sitt ansettelsesforhold på bispedømmenivå og har prosten som 
nærmeste overordnede.  
 
I henhold til den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar 2021, er det kirken selv 
som innenfor visse rettslige rammer, beslutter organiseringen. Sentrale rettslige rammer er 
bl.a. at Den norske kirke skal forbli en landsdekkende og demokratisk evangelisk-luthersk 
folkekirke (§ 10) og at soknet skal bestå som den grunnleggende enheten i Den norske kirke 
som ikke kan løses fra den (§ 11). Menighetsrådet skal opptre på vegne av soknet når ikke 
annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. Kirkemøtet kan fastsette at ett eller flere 
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organer skal ivareta oppgaver for flere sokn. Kirkemøtet gir nærmere regler om 
oppgavefordeling mellom soknets organer.  
 
Den norske kirke ønsker involvering blant annet fra kommunene for å legge til rette for en 
kirkelig organisering som gir legitimitet for ordningen med offentlig finansiering og som 
samtidig kan bidra til at Den norske kirke kan oppfylle sitt mandat som folkekirke og 
gravplassmyndighet.  
 
Det store «grepet» i Müller-Nilssen-utvalgets rapport er å etablere felles kirkelige organ på 
prostinivå dvs prostifellesråd, til erstatning for dagens kirkelige fellesråd. Disse 
prostifellesrådene skal være arbeidsgiverorgan for alle som arbeider lokalt i kirken og vil 
normalt ha en struktur på tvers av kommunestrukturen. Kirkerådet ønsker tilbakemeldinger 
på dette forslaget generelt og særlig hvordan det vil påvirke samarbeidet mellom kommune 
og kirke. I tillegg er det noen mer konkrete høringsspørsmål knyttet til utvalgets rapport.  
 
Parallelt med høringen overfor «offentlige høringsinstanser», gjennomføres det en høring 
internt i Den norske kirke.  
 
Forslag til tilbakemelding 
I vedlegg to framgår kommunedirektørens forslag til høringssvar på Müller-Nilssen-utvalgets 
utredning – Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering. I høringssvaret 
er det brukt forkortelsen KD for kommunedirektøren. Der spørsmålet bare skal besvares 
med skår dvs et tall, er det enkelte steder lagt inn en tekst med skrå skrift. Dette er å forstå 
som en forklaring til kommunestyret og følger ikke kommunens uttalelse til Den norske Kirke 
– Kirkerådet. 
 
Med utgangspunkt i at det gjennomføres en egen høring internt i kirken, ser ikke 
kommunedirektøren det naturlig å involvere Øyer og Tretten kirkelige råd formelt i 
kommunens høringsprosess. Det har vært uformell kontakt mellom saksbehandler og 
kirkevergen, saksbehandler har registrert stor grad av enighet om forslaget til høringssvar.    
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til forslag til høringssvar og har ingen ytterligere kommentarer. 
Kommunestyret inviteres til å slutte seg til forslaget til høringssvar. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til høringssvar på Müller-Nilssen-utvalgets utredning – 
Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering, merket KD:01.10.2021.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
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NY FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALER: HØRINGSUTTALELSE 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2673     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
93/21 Formannskapet 12.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
Kulturdepartementet: Høringsnotat – Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler datert 
12.08.2021, oppdatert 20.08.2021 inkl utkast til forskrift. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren (KD) har gått gjennom og støtter departementets vurderinger. I valget 
mellom fire modeller for tildeling av tilskudd, rår KD kommunestyret til å støtte modell 4. 
Denne modellen innebærer en minstesats til alle kommuner med minst en frivilligsentral. 
Resterende midler fordeles likt etter innbyggerantall. Dette er en øremerket 
tilskuddsordning som forutsetter lokal medfinansiering.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Kulturdepartementet sendte den 12.08. høringsnotat om ny forskrift om tilskudd til 
frivilligsentraler. Høringsnotatet ble oppdatert 20.08.2021. Høringsnotatet og forslag til ny 
forskrift er i sin helhet lagt ved som vedlegg til saken. 
 
I Meld.St.10 (2018 – 2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig slår regjeringen fast 
at frivillighetens selvstendighet er et grunnleggende prinsipp i frivilligpolitikken. Staten skal 
ikke styre frivilligheten, men legge til rette for aktivitet. For å få til det, har regjeringen satt 
fire mål for den statlige frivillighetspolitikken: 
1. Bred deltakelse: Frivillig innsats er en kilde til felleskap, demokratiutøvelse og 

kompetanse. Regjeringen vil at denne kilden skal være tilgjengelig for alle, uansett kjønn, 
etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller interessefelt. 

2. En sterk og uavhengig sektor: Regjeringen vil legge til rette for en sterk og uavhengig 
sektor som vokser nedenfra. Det innebærer blant annet å styrke de brede 
støtteordningene og ha klare og tydelige kriterier for tilskudd. 

3. Forenklingsreform: Det skal være enkelt for frivilligheten å søke, ta imot og rapportere 
på offentlig støtte.  

4. En samordnet frivillighetspolitikk: Et godt samspill med offentlige myndigheter skal 
bygge opp under frivillig aktivitet.   

 
Innretningen av tilskuddsordningen for frivilligsentraler skal bygge opp under disse målene. 
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Vurdering: 
KD viser til «Departementets vurderinger» under overskriftene «Formålet med ordningen», 
«Styrke frivilligsentralen som selvstendig enhet», «Styrke kommunens koordinerende rolle», 
«Stillingsprosent til daglig leder» og «Gratis utlån av frivilligsentralens lokaler», og støtter 
disse vurderingene.   
 
Når det gjelder «Fordeling av tilskuddsmidlene» støtter KD modell 4. KD støtter også 
forslaget i § 7, punkt g om at en av betingelsene for å motta tilskudd er «lokal finansiering 
tilsvarende minst 40 % av frivilligsentralens totale driftsbudsjett», selv om dette strider mot 
prinsippet om kommunalt/lokalt selvstyre. KD mener krav til lokal finansiering kan forsvares i 
en oppbyggingsfase for frivilligheten, og i en situasjon der det er sannsynlig at frivilligheten 
blir en enda mer betydningsfull kraft for å løse framtidige utfordringer. Lokalt i Øyer må 
kommunen gjennom forpliktende partnerskap med Øyer-Tretten frivilligsentral sikre at både 
den statlige og den kommunale (lokale) delen av tilskuddet, gir forventet effekt.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurderinger slik de framkommer i 
saksutredningen. 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 


