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Sammendrag: 
Tertialrapporten inneholder økonomiske årsprognoser for kommune per utgangen av april. 
Samlet årsprognose for Øyer kommune i 2022 er negativ med 20 millioner kroner, som føl-
ge av økonomisk ubalanse i tjenesteenhetene. Merforbruket gjelder i hovedsak barneskol-
ene, helse- og omsorgstjenestene og kommunes energiutgifter. Kommunen vil få reduserte 
renteutgifter inneværende år. Det knyttes noe usikkerhet til koronakompensasjon og øko-
nomiske konsekvenser av flyktningsituasjonen.  
 
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 første tertial. Det rap-
porteres på økonomisk drift, investeringer og finansforvaltning. Rapporten inneholder 
statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 30. april 2022, og prog-
noser for året. 
 
Etter første tertial framlegges en årsprognose som viser et samlet merforbruk på 20 million-
er kroner. Det er fortsatt en alvorlig ubalanse i driften av tjenester i forhold til vedtatt års-
budsjett. Dette gjelder først og fremst barneskolene, helse- og omsorgstjenestene, samt 
kommunens energibudsjett.  
 
Årsprognosene i første tertialrapport inneholder ikke merutgifter knytta til korona og flykt-
ningsituasjonen. Ved utgangen av første tertial har kommunen bokført koronautgifter på 
1,5 million kroner, og utgifter til flyktningsituasjonen (akuttmottak og bosetting) på i under-
kant av kr 100 000. Det forutsettes at kommunen får kompensert for disse merutgiftene, 
men det er fortsatt en usikkerhet knytta til dette som vil bli fulgt opp med status etter and-
re tertial.  
 
Hittil i år er det kjent at kommunen får økt rammetilskudd på 0,9 millioner kroner knytta til 
pandemien, til vaksinasjonsutgifter og beredskap testing. Ytterligere koronakompensasjon 



til kommunene vil bli behandlet av Stortinget etter at et sentralt nedsatt arbeidsutvalg har 
kommet med sin innstilling om økonomiske konsekvenser for kommuneøkonomien.  
 
Etter utgangen av første tertial er revidert nasjonalbudsjett lagt fram. Kommunene får økte 
skatteinntekter i 2022 på 2,5 milliard, der det foretas en omfordeling mellom kommuner 
med trekk i rammetilskuddet. Samlet årsprognose for skatt og rammetilskudd er tilnærmet 
balanse for Øyer, med et negativt avvik på 0,5 millioner kroner. Det meldes balanse på eien-
domsskatt, utbytte og avdrag, mens det ligger an til et positivt avvik på renter på 2,8 million 
kroner. Dette skyldes renteoppgang og at en større andel av kommunens renteutgifter vil 
bli belastet sjølkostområdene inneværende år.  
 
På grunn av prisnivået på energi ligger Øyer kommune an til å få merinntekter fra salg av 
konsesjonskraft i størrelsesorden 3,8 millioner kroner inneværende år. Prognosen avhenger 
av prisnivå utover i året, og ses i sammenheng med merutgiftene på kjøp av energi.  
 
I tillegg til varslet merforbruk i tjenesteenhetene er det en underdekning på lønns- og pris-
vekst i årets budsjett, som er forverret av økt anslag på kommunal deflator i revidert nasjo-
nalbudsjett. underdekningen utgjør anslagsvis 2,6 millioner kroner.  
  
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder. 
 
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i drift for å bekrefte tidligere års vedtak 
om bruk av disposisjonsfond, der det må være budsjettvedtak av kommunestyret det året 
utgiften påløper. Dette gjelder miljøsertifisering og sentrumsforskjønnelse. Videre foreslås 
budsjettjusteringer for flytting av stillingsressurser mellom tjenesteenheter, som gjelder 
kommunalsjefstilling og stilling på boligkontor. Økt rammetilskudd som gjelder koronakom-
pensasjon (vaksinering og testing) foreslås tilført Helse- og familietjenesten. 
 
Det foreslås ikke budsjettjusteringer i drift for å bidra til å løse den økonomiske ubalansen i 
tjenesteenhetene etter første tertial. Rapporten omtaler nødvendige tiltak som iverksettes 
for å redusere varslet merforbruk på årsbasis. Dette følges opp fram til 2. tertialrapport, og 
inn mot budsjettprosess for 2023. Aktiviteten i kommunen er for høy i forhold til driftsinn-
tekter, både inneværende år, og ut fra forventet inntektsnivå i kommende økonomiplan-
periode. Det er nødvendig med nedtak av driftsutgifter både på kort og lengre sikt, og ned-
taket vil måtte skje ved å redusere antall årsverk. Kommunedirektøren anbefaler at det i 
kommende budsjettprosess settes måltall for reduksjon gjennom naturlig avgang i kom-
munen.  
 
Foreslåtte tiltak for å redusere varslet merforbruk går på nedtak av stillinger for å redusere 
kommunens lønnsutgifter. Tiltakene vil ikke kunne bringe drifta i balanse i 2022, og det 
styres mot merforbruk på årsbasis. Et merforbruk må dekkes inn ved redusert avsetning til 
disposisjonsfond, og evt. bruk av disposisjonsfond.  
 



Det foreslås ikke budsjettjusteringer i investering etter første tertial, men det arbeides med 
avklaring i forhold til tre prosjekter med varslet merforbruk som vil bli tatt opp i andre 
tertialrapport.  
 
Det er avsatt budsjettmidler til en stipendordning med sikte på å knytte til seg personer 
under utdanning blant yrkesgrupper som er utfordrende å rekruttere til. Foreløpig er det 
ikke utformet retningslinjer for ordningen. Kommunedirektøren anbefaler at avsatte midler 
på kr 150 000 inneværende år benyttes til en prøveordning innenfor omsorgstjenestene der 
ansatte får tilbud om å utsette hovedferien fra fellesferien til seinere på året, mot en øko-
nomisk kompensasjon. Tiltaket vil kunne bidra til å løse bemanningsutfordringer i tjeneste-
ne gjennom sommeren, og forventes å ha positiv økonomisk effekt i form av reduserte 
vikar- og innleieutgifter.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Utgifter til miljøsertifisering på kr 220 000 dekkes av disposisjonsfond. Opprinnelig 

vedtatt i KS-sak 129/21. 
3. Ubrukte midler til sentrumsforskjønnelse, opprinnelig bevilget i KS-sak 73/21, benyt-

tes i 2022 og dekkes av ubundet driftsfond sentrumsutvikling. Gjenværende midler 
er kr 79 146. 

4. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 500 Kultur og felles-
tjenester til 100 Sentraladministrasjon på kr 820 000 for ny kommunalsjefstilling. 
Økt lederlønn og økt stillingsressurs i tjenesteenhet Kultur på kr 225 000 dekkes av 
vakant stilling i 2022 og innarbeides i budsjett 2023. 

5. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 420 Helse og familie til 
enhet 550 Bolig og eiendom på kr 180 000 for stilling knytta til boligkontor. 

6. Økt rammetilskudd på kr 856 000 til dekning av vaksinasjonsutgifter, midler til for-
lengelse av kvalifikasjonsprogrammet og beredskap testing tilføres enhet 420 Helse 
og familie.  

7. Budsjettmidler til stipendordning på kr 150 000 omdisponeres i 2022 til en prøve-
ordning i omsorgstjenestene med tilbud om utsatt hovedferie mot en økonomisk 
kompensasjon.  
 

 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 


