
Notat  
 

Budsjett 2023 
 

Kommunedirektørens budsjettnotat, av 31. oktober 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold 

1. Notat om gebyrendringer innen vann og avløp. 

2. Notat om gebyrendringer innen plan, byggesak og oppmåling 

3. Notat – evaluering av priser SFO 

  



1. Notat om gebyrendringer innen vann og avløp 

 

Begrepsavklaringer:  

Selvkostprinsippet: 

- Selvkostprinsippet innebærer at inntekter fra gebyret for en tjeneste eller et produkt ikke 

skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten eller produktet. 

- Et annet prinsipp er at det er kommunestyret som vedtar hvor stor selvkostgraden skal være. 

Det er svært få kommuner som subsidierer selvkostområdene. 

Generasjonsprinsippet: 

- Generasjonsprinsippet ligger som en grunnleggende forutsetning for beregning av selvkost. 

Prinsippet innebærer at brukerne av dagens tjenester betaler det som dagens tjenester 

koster (kalles også det finansielle ansvarsprinsipp). Begrunnelsen er at dagens innbyggere 

verken skal subsidiere eller bli subsidiert av framtidige innbyggere, men at gebyrene som den 

enkelte betaler i året, så langt som mulig skal reflektere kommunens årskostnad ved å levere 

tjenesten til denne innbyggeren. 

Direkte driftskostnader:   

- omfatter kostnader til arbeid, varer og tjenester som brukes for å produsere og yte 

selvkosttjenesten. 

- Alle direkte kostnader forbundet med å yte vann- eller avløpstjenesten skal inngå i 

beregningsgrunnlaget for selvkost. Direkte kostnader kalles også kostnader til 

kjerneproduktet eller kjerneproduksjonen. Kostnadene kan være både faste og variable. 

- Direkte driftskostnader innenfor selvkostområdet omfatter til eksempel: lønn, kjøp av varer 

og tjenester til egen produksjon, kjøp av tjenester fra andre med mer. 

 

 

  



Indirekte driftskostnader: 

- Omfatter kostnader til stabs- og støttetjenester, fellestjenester og kontrollfunksjoner som 

utfyller eller understøtter selvkosttjenesten. Andelen indirekte driftskostnader som tilordnes 

selvkost, skal gjenspeile selvkosttjenestens bruk av disse tjenestene og funksjonene. 

Kapitalkostnader: 

- Omfatter avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler, reversering av 

nedskrivninger og beregnede rentekostnader. 

Kalkulatoriske renter og avskrivninger: 

- Investeringer innarbeides i selvkostkalkylen gjennom avskrivninger og beregning av 

kalkulatoriske renter på avskrivningsgrunnlaget (kapitalkostnader). 

- Kalkulatoriske renter skal fange opp kostnader som oppstår når kapital bindes opp i en 

realinvestering (bygninger, anlegg mv.). Beregningen skal gjøres uavhengig av om 

investeringene er finansiert av gjeld eller egenkapital. Kalkulatorisk rentekostnad skal 

kompensere det tap kommunen/selskapet har ved å ikke kunne plassere tilsvarende 

investeringsbeløp i markedet. 

- Kommunen eller selskapets faktiske rentekostnader har derfor ingen betydning ved 

beregning av selvkost. 

Inntekter: 

- Gebyr for de ulike tjenestene skal dekke kostnadene. Det er ikke mulig å direkte 

sammenligne kommuner når det gjelder de ulike gebyrene og hva disse dekker. Norge er et 

langstrakt land med ulike utfordringer og som krever forskjellige løsninger. Innen avløp er 

det ulike krav til rensing av avløp avhengig av hvor man bor i landet. Noen kommuner har få 

innbyggere, men et stort ledningsnett. Øyer kommune har utfordringer som mange 

pumpestasjoner for å få vannet opp i fjellet og det er relativt store avstander mellom bolig og 

byggefelt. 

- Salg av varer og tjenester dersom kommunene har mulighet til det, kan det selges varer og 

tjenester til andre kommuner og større bedrifter. Det er likevel slik at kommunen kan ikke ha 

fortjeneste på salg av varen og det vises til selvkostprinsippet. 

Selvkostfond: 

- Håndterer kommunens beregninger i forhold til selvkostregnskapet. Går regnskapet i minus 

kan en føre dette som fremførbart underskudd og må dekkes inn av kommunens ordinære 

drift. Dersom regnskapet går i pluss, skal dette tilbakeføres til mottakerne av tjenestene. 

Fondsavsetningene skal benyttes innen 5 år fra det året de ble satt av, enten ved justering av 

gebyrnivået eller tilbakebetales til mottakerne av tjenestene. 

 

  



Øyer kommune som så mange andre kommuner er sårbar for svingninger i markedet som strøm 

priser og markedspriser for varer og tjenester. Øyer kommune er hyttekommune og leverer VA-

tjenester stort sett over hele kommunen med særskilt fokus på hytteutbyggingen. Dette er et valg 

som har blitt gjort i tidlig hytteutbyggingsfase. Det er et grønt valg som er med på å forhindre 

forurensning i fjellet og kommunen sikrer alle innbyggerne trygt, godt og sikkert vann. VA-anlegget er 

planlagt for kunne håndtere utfordrende situasjoner og er bygget opp med mange pumpestasjoner 

som benytter strøm for å få vannet spredd på en god måte i hele kommunen. Avløpsnettet og 

rensing av avløpet står foran store investeringer jamfør overføringsledning til Lillehammer 

renseanlegg.  

Gebyrøkningen for vann vil være på 61,5%. Fondsmidlene på ca kr. 3.3 millioner vil i sin helhet bli 

brukt opp og ender med et negativt resultat på kr 3.2 millioner for 2022. Resultatet må dekkes inn av 

kommunens disposisjonsfond. 

Gebyrøkningen for avløp vil være på 62,4%. Fondsmidlene på ca kr.5.5 millioner vil i sin helhet bli 

brukt opp og ender med et negativt resultat på kr. 1.5 millioner. Resultatet må dekkes inn av 

kommunens disposisjonsfond. 

Investeringsbehovet i de kommende årene innen vann og avløpsnettet fører til at vi vil ha en stabil 

høy økning i gebyrnivået de kommende årene. 

Konklusjon:  

Hovedårsaken til den høye gebyrøkningen for 2023 er økte markedspriser, økte kapitalkostnader og 

høye strømkostnader. Driftsresultatet for 2023 ut fra 2020 nivå og som kan anses som et normalår 

over de siste årene med tanke på renter og strømpriser er driften innen etaten god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Notat om gebyrendringer for Plan og utvikling  
 

Innen selvkostområdene under plan- og bygningsloven har kravene øket de siste årene. Blant annet 
har økt fokus på samfunnssikkerhet gjort at behandlingen har blitt mer omfattende. Det er særlig 
aktsomhet knyttet til vann og skred som er utfordrende. Disse ulike kravene har nok ikke blitt 
hensyntatt i tilstrekkelig grad ved endringer av gebyrer, slik at 100 % selvkost er ivaretatt. 
 
Ved utgangen av året vil det ikke være selvkostfond på noen av områdene. For disse områdene er 
det, ifølge selvkostforskriften § 8 4. ledd, ikke lov å fremføre underskudd, dersom dette ikke kan 
dekkes av fond. For plansaker er det gitt en åpning for å fremføre underskudd, dersom dette skyldes 
periodisering mellom år. 
 
 
Plan 
Gebyrene på plan er gjennomgående foreslått økt med 20 %, for å oppnå 100 % selvkost. På plan har 
det vært for lav gebyrinngang siden 2017. Det har vært tatt grep for å bringe balanse mellom kost-
nader og inntekter. Likevel viser budsjettet for 2023 et behov for økte gebyrinntekter. I 2021 og 2022 
ble kostnadene på selvkostområdet for plan lavere enn budsjettert, men også inntektene, da kapasi-
tet ble dreiet KDP Øyer Sør. Nå er det behov for å øke innsatsen på reguleringsplaner. Særlig er det 
behov for å ha større fokus på å få gjort større del av planarbeidet før første gangs høring.  
 
Endringer: 
Det er gjort noen endringer i regulativet. Dette er gjort for å få dette i samsvar med plan- og bygn-
ingsloven og delegeringsreglement. Endringene gir ikke endringer i innretning eller gebyr. 

- Under Foreleggelse for kommunestyret ved beslutning om å stoppe planinitiativet, foreslås 
det å stryke «Plan- og miljøutvalget kan beslutte å stoppe et planinitiativ», da dette er dele-
gert til kommunedirektøren, og om PMU skulle stoppe planinitiativ, trengs ikke setningen.  

- Under Fastsetting av planprogram, er det kommunestyret som gjør det, og teksten foreslås 
rettet ut fra dette. 

 
 
Oppmålingsforretninger – matrikkelloven, eierseksjonslov og delingssaker etter matrikkellov og 
plan- og bygningsloven 

Fra 2018 har det vært brukt av selvkostfond hvert år med unntak av 2020, der det ble en liten avsetn-
ing.  Fra 2021 til 2022 ble gebyrene innen selvkostområdet bare økt med 1,5 %. Prognosene for 2022 
tilsier at selvkostfondet vil være tilnærmet tomt ved utgangen av året. Bruken av selvkostfondet har 
vært riktig og nødvendig, for å holde seg innenfor 5-årsregelen for bruk av avsatte midler. 2023 var 
siste året fondet kunne brukes. Nå viser prognosen at fondet tømmes i 2022. Siden det ikke nå er 
mer fond å hente, må gebyrene justeres for å ta hensyn til dette, og gebyrene må opp mer enn 
deflator. Økningen er beregnet til 12,3 %. 
 
Endringer: 
Det er gjort noen endringer for å harmonisere ulike punkt med samme arbeidsmengde.  

- I pkt 1.1.1 er økningene større, dette er for å harmonere med 1.1.3. Det er samme 
arbeid i begge punktene, og bør følgelig ha samme . 

- 3.0 delingssaker, under selvstendige parseller/punktfester er gebyret satt likt som 
seksjonering, da arbeidsmengden er den samme. 

- Under pkt 6 Annet, under «Veiledning til utarbeidelse av avtaler for vegretter, servi-
tutter, faktureres ett gebyr pr. stk) foreslås det å ta slik veiledning etter medgått tid, 
og ikke pr stykk. 



Byggesak 

Byggesak har fra 2018 brukt til dels store summer fra fond. Det betyr at den reelle selvkostgraden har 
vært langt under 100 %. Det ble avsatt ca 500 000 kroner i 2021. Prognosene for 2022 viser langt lav-
ere gebyrinngang, og det vil ikke være fond for 2023. For å nå full selvkostdekning ville det krever det 
en økning i gebyr på 29 %, som gebyrene også er foreslått økt med. Så er det noen få gebyr som 
avviker. Dette er: 

- Det foreslås også å ta vekk reduksjonen i gebyr for bruk av byggesøknadsløsninger, 
da dette begynner å bli vanlig 

- Midlertidig brukstillatelse. Det erfares at det er mye jobb med midlertidige brukstil-
latelser. Det er i større grad blitt behov for befaring før midlertidig brukstillatelse kan 
gis. Arbeidsomfanget er større enn dagens gebyr tilsier. Gebyret foreslås økes mer 
enn 29 % 

- Andre større tiltak. Dette omfatter ofte tiltak der det må gjøres vurderinger i forhold 
til overvann og aktsomhetssoner. Arbeidsomfanget er større enn dagens gebyr til-
sier. Gebyret foreslås økes med mer enn 29 %. 

- Forhåndskonferanse. For mindre tiltak begynner dette å bli dyrt. For større tiltak, kan 
deler av gebyret for forhåndskonferanse være en del av byggesaksgebyret i tillegg. 
Gebyret foreslås økes mindre enn 29 % 

- Merarbeid. Det er ofte mye merarbeid som må gjøres når det må sendes ut foreløp-
ige svar med mangler. Gebyret foreslås økes mer enn 29 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. Foreldrebetaling for SFO – evaluering av nye satser 

Sammendrag 
I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2020 vedtok kommunestyret en utredning av 

gebyrene for SFO hvor også gratis kjernetid skulle utredes. Utredningen ble lagt fram for kommune-

styret i mars 2021 og det ble vedtatt at det skulle gjennomføres en evaluering av SFO - satsene i for-

bindelse med budsjettbehandlingen for 2022. 

Selvkostprinsippet 
Skolefritidsordningen kan finansieres etter selvkostprinsippet. Selvkost er den merkostnaden som 

kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. For skolefritidsordningen er selv-

kost definert som kostnader som direkte er knyttet til driften av skolefritidsordningen og kostnader 

knyttet til kommunens organisering av et slikt tilbud. Kommunen skal dekke kostnadene til lokaler, 

blant annet husleie, lys, varme, renhold og vaktmester, utstyr, uteareal og de administrative kostnad-

ene i forbindelse med skolefritidstilbudet. Hvis en kommune ønsker å ha søskenmoderasjon må 

kommunen selv dekke det inntektstapet dette medfører. For Øyer kommune medfører søsken-

moderasjon en mindreinntekt på mellom 40 og 50.000 kroner.  

Den kommunale egenfinansieringen for SFO i Øyer kommune er for 2022 prognostisert til ca 1,5 mill 

kroner. I 2020 og 2021 var den kommunale egenfinansieringen ca 1,3 millioner kroner. Nye satser 

hadde effekt fra 01.08.21 og det var da forutsatt at den kommunale egenfinansieringen skulle redu-

seres til ca 550.000 kroner med helårseffekt. Dersom det tar hensyn til kommunens økte utgifter som 

følge av redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er den kommunale egenfinansieringen etter at 

nye satser trådde i kraft på ca 600.000 kroner. Dette er i tråd med kommunestyrets vedtak i mars 

2021. Dette kan selvsagt endre seg over tidl. 

Redusert foreldrebetaling 
I 2020 ble det innført en ordning med reduksjon i foreldrebetalingen i SFO for familier med lav inn-

tekt. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til 

å betale for en SFO – plass. I tillegg til redusert foreldrebetaling ble det også i 2020 innført gratis SFO 

for elever på 5. – 7.trinn med særskilte behov. Fra høsten 2022 ble det også innført 12 timers gratis 

SFO per uke på 1.trinn. 

Gratis kjernetid for 1.trinn har ført til at deltagelsen har økt, de aller fleste 1.klassinger har nå et SFO 

– tilbud. Økt deltakelse på SFO har ført til at skolene har økt bemanningen, men inntektene har ikke 

økt tilsvarende, de er redusert i størrelsesorden ca 1 million kroner.  

Det kan tas betalt for kostpenger i SFO, dette holdes utenom ordningene med redusert foreldrebetal-

ing og gratis kjernetid. 

Satser i nabokommunene 
Det er noe utfordrende å sammenligne satsene for SFO i Øyer kommune med satsene i nabokom-

munene Ringebu, Gausdal og Lillehammer. Gausdal kommune har en prismodell der det betales for 

antall dager i bruk og sats for kostpenger, Ringebu kommune har en ordning med antall timer som er 

mer differensiert og i Øyer og Lillehammer er prismodellen mer lik modellen for barnehage, med 

prosentvise satser.  Tabellen under viser kostnaden for full plass, øvrige satser er ikke sammenlign-

bare.  

 



Priser 2020 100 % plass 

Ringebu 2 730 

Gausdal 2 949 

Lillehammer 3 116 

Øyer  2 830 
 
Ringebu ligger lavere enn Øyer kommune i sats, Lillehammer og Gausdal ligger over. I Lillehammer og 
Gausdal er ferie – SFO inkludert i prisen, men det betales for 11 måneder. I Lillehammer koster kjøp 
av ekstradag 296 kroner. I Ringebu koster ferie – SFO 200 kroner per dag.  
 

Dagens modell – prismodell med plass - størrelse i % 
Tabellen viser antall elever som har plass på SFO fordelt på de to barneskolene. 

Plasstørrelse Sats 

Antall 
elever 
Aurvoll 

Antall elever 
Solvang 

100% (5 dager i uka) 2 830 13 59 

80% (4 dager i uka) 2 550 7 21 

60% (3 dager i uka) 2 000 4 7 

40% (2 dager i uka) 1 420 1 7 

20% (1 dag i uka) 870 3 3 

Kun morgen - SFO 770 3 7 

Sum    31 104 

Ferie - SFO - dagsats  195 
 

Det er stor forskjell på antall deltagere på ferie – SFO mellom de to skolene, Solvang skole har en 

relativ høy andel, mens det på Aurvoll er få som bruker SFO i feriene. 

 

Kommunedirektørens forslag til endringer i gebyrregulativet 
Det har i evalueringen kommet to innspill fra barneskolene: 

1) Ferie – SFO er per nå langt fra selvkost. En ekstra time på SFO koster like mye som en hel dag 

på ferie – SFO og åpningstider krever to vakter. Et alternativ til å sette opp prisen på ferie – 

SFO vil kunne være å redusere åpningstider slik at det kan dekkes over en vakt på 7,5 timer. 

Risikoen ved å sette opp prisen er færre påmeldte. 

 

Kommunedirektøren foreslår å øke satsen på ferie – SFO til samme nivå som Ringebu (2022-

kroner).  

 

2) Det bør vært mulig å søke om 50 % plass 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn en sats på 50 % plass – størrelse. 

 

Kommunedirektøren foreslår ellers å øke SFO – satsene med mer enn deflator for å nærme seg 

prisnivået i Lillehammer og Gausdal. Utgiftene til økt bemanning og mindreinntekter ved gratis 

kjernetid er dermed holdt utenom. Kommunen har fått kompensert 250.000 kroner for dette i 



statsbudsjettet for 2022, men den reelle utgiften er en million kroner. Differansen på 750.000 kroner 

er noe av årsaken til barneskolenes merforbruk i 2022.  

 

Kommunestyret har handlingsrom til å øke satsene ytterligere dersom de ønsker å redusere den 

kommunale egenfinansiering i salderingsprosessen.  

Når det gjelder redusert åpningstid og innføring av kostpenger må dette eventuelt tas i en prosess 

med endring av vedtektene for SFO. Kommunedirektøren foreslår å iverksette en slik prosess med 

ferdigstillelse høsten 2023. 

 
 
 


