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ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2021 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
  
1. Økonomirapport for 1.tertial 2021 vedtas  
2. Driftsbudsjett 2021 endres som følger:  
 
Kompenseringer til tjenesteområdene: 

 
 
Bevilgningsområdet: 

 
 
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å fordele og justere rammer på  
bevilgningsområder som følge av tildelte ekstraordinære skjønnsmidler fra Statsforvalteren. 



 
3. Investeringer 
 
Kommunedirektøren foreslår å redusere investeringsbudsjettet for 2021 i henhold til 
tabellen under, totalt 26,1 millioner kroner.   
 
Tall i tusen kroner 

 
 
 
De reduserte kostnadene på investeringer i 2021 på 26,1 millioner kroner medfører tilsvarende 
redusert behov og ramme for låneopptak.   
 
4. Formannskapets reserve 
Formannskapets reserve er kategorisert som et fritt disposisjonsfond, og kommer med dette 
inn under reglementet for strykninger til disposisjonsfond ved underskudd i regnskapet. 
Overførte midler i regnskap 2020 på kr 1,055 millioner føres tilbake igjen (strykes).   
 
 
  
 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Økonomirapport for 2. tertial 2021 
2. Finansrapport for 2. tertial 2021 
  
 
Fakta: 
 
Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2021.  
Rapporten inneholder statusbeskrivelse av Lillehammer kommunes økonomiske situasjon pr  
30.04.2021, vurdering av prognose 2021 og forslag til budsjettendringer 2021. 
Vurdering: 
 
Vurderingene i denne saken er gjort i Økonomirapport for 2.tertial 2021 som er vedlagt denne sak.  



 
 
Konklusjon: 
 
Skatt på inntekt og formue / netto inntektsutjevning  
Lillehammer kommune har opprinnelig budsjettert med en inntekts- og formueskatt på 893,1 
mill. kroner i 2021, justert til 892,8 mill.kr som følge av endringer i statsbudsjettets forlik. 
Skatteinngang pr 2. tertial er 560,8 mill. kroner, noe som er ca 4 mill. kroner høyere enn 
budsjettert nivå. Skatteinngangen må ses i sammenheng med inntektsutjevningen som 
utbetales sammen med rammetilskuddet. Inntektsutjevningen er budsjettert med 27,4 
millioner kroner for 2021. Pr 2. tertial er inntektsutjevningen 3,7 mill. kroner bedre enn 
budsjett. Inntektsutjevningen vil variere gjennom året avhengig av Norges generelle 
skatteinngang sett opp mot kommunens skatteinngang.   
 
Kommunens skatteinngang inklusiv netto inntektsutjevning er 7,7 mill. kroner høyere enn 
budsjett pr 31.08.2021. Så langt i år har kommunene hatt en samlet vekst i skatteinntekter 
som er høyere enn det regjeringen antok ved utarbeidelsen av nasjonalbudsjettet i fjor. 
Skatteanslaget ble derfor justert opp med 2,7 mrd. kroner for kommunene i RNB, noe som i 
hovedsak antas å ha sammenheng med oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst.   
 
Både utfallet av marginoppgjøret og fordelingsoppgjørene, som kommer i okt.-nov., har stor 
innvirkning på hvordan skatteinngangen blir til slutt. I tillegg er det knyttet usikkerhet til 
skatteinngangen på grunn av pandemien. Endelig skatteinngang er av den grunn svært 
usikker.  
 
Årsprognosen for skatt er 7,7 mill.kr høyere enn budsjett basert på skattetallene så langt i år, 
og ca 11 mill.kr i forbedring ifølge RNB 2021 og prognosemodellen til KS. På grunn av stor 
usikkerhet til forventet skatteinngang, så anbefales det likevel å beholde budsjettet på skatt.   
 
Eiendomsskatt  
Vedtatt budsjett i 2021 er 134,5 millioner kroner. Avviket pr 2.tertial er -1,1 mill. kroner.   
 
Hva gjelder risiko for avvik i forhold til budsjettet er det slik at korrigeringer og feilretting av 
beregningsgrunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt er den største risikoen for 
budsjetteringen. En annen risiko er estimering av ekstrainntektene som følger med det årlige 
takseringsarbeidet for nye og endrede eiendommer. En annen variabel som kan nevnes er 
kommunens eiendomsskatteinntekter fra kraftanlegg som skatter til kommunen. Disse 
inntektene beregnes etter lister som kommunen først får oversendt fra skatteetaten i 
november/desember for påfølgende skatteår og varierer i størrelse fra år til år.  
 
Prognose eiendomsskatt settes til 132,8 mill. kroner, noe som er 1,7 mill. kroner lavere enn 
budsjettert. Anslaget er omtrent som rapportert i 1.tertial, og kommunedirektøren anbefaler 
ingen endring i budsjett. 
 
 
 
 
Rammetilskudd 
For 2021 var det opprinnelig budsjettert med rammetilskudd fra staten på 686,1 mill. kroner. 
Budsjettet er justert til 725 mill. kroner som følge av endringer i statsbudsjettets forlik, 



endringer i RNB samt kompensasjon covid-19.  Koronamidler er håndtert likt som i 2020, og 
er justert i sin helhet til fellesområdet (generell reserve) og dermed ikke fordelt ut på enkelte 
tjenesteområder.   
 
Skjønnstilskudd 
For 2021 var det opprinnelig budsjettert med skjønnstilskudd på 0,2 mill. kroner. 
Lillehammer kommune har så langt mottatt 3 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler knyttet til 
korona. Dette foreslås budsjettjustert til den generelle koronareserven på fellesområdet. Det 
forventes ytterligere skjønnsmidler i 3.tertial, og prognose etter foreslått budsjettjustering er 
estimert til 3 mill. kroner.   
 
Finans (Renter, avdrag og utbytte) 
Gjennomsnittsrente pr 31.08.21 på hele låneporteføljen inkludert fastrenteavtalene er på 1,16 
% (p.a.). noe som er lavere enn budsjettert. Norges Bank har varslet flere renteøkninger i 
tiden fremover. Effekten av et høyere rentenivå vil øke renteutgifter i månedene fremover og 
refinansieringer av lån vil skje til en høyere rente. På motsatt side vil kommunens finansielle 
instrumenter for rentesikring (rentebytteavtaler) dempe effekten av renteøkninger.  
 
I forbindelse med rapportering for 1. tertial ble renter er estimert til å bli ca 10 mill. kroner 
bedre enn budsjett og forutsatte en renteoppgang i 2. halvår (+0,25%+0,25%). Denne 
situasjonen har ikke endret seg. Netto rentebytteavtaler forventes å bli noe bedre enn budsjett 
ved årsslutt.   
  
Etter gjenåpning, og en normalisering av økonomien og finansmarkedene, vil 
administrasjonen i 3. tertial arbeide med en optimalisering av gjeldsporteføljen som reflekter 
oppdaterte rentebaner/prognoser fremover; blant annet fra Norges Bank og SSB. Dette 
arbeidet vil/kan omfatte opphør og tegning av nye rentebytteavtaler som i større grad 
reflekterer fremtidig rentekurve og Lillehammer kommunes situasjon. Gjeldsporteføljen vil 
gjennom arbeidet hele tiden være i tråd med gjeldende Finansreglementet. 
 
Avdrag er budsjettert med 140,5 mill. kroner.   
Det er praktisert minimumsavdrag de senere år i Lillehammer kommune. Minimumsavdrag 
er det minste Lillehammer kommune kan betale i avdrag ila et år, jf. kommune-lovens § 50 
nr. 7, og er et forhold mellom Lillehammer kommunes gjeld, bokførte verdier på 
anleggsmidler og avskrivninger. Minimumsavdrag for 2021 forventes å bli 1,8 mill. bedre 
enn budsjett. 
 
Utbytte og verdipapirer ligger noe bedre an enn budsjett, men anbefales ikke budsjettjustert 
grunnet usikkerhet i markedet.  
 
Formannskapets reserve ble i regnskap 2020 styrket med 1,055 millioner kroner fra driften. 
Formannskapets reserve er kategorisert som et fritt disposisjonsfond, og kommer med dette 
inn under reglementet for strykninger til disposisjonsfond ved underskudd i regnskapet. 
Midlene må derfor føres tilbake igjen i 2021 fra Formannskapets reserve.   
 
 
 
Investeringer 
Kommunedirektøren foreslår å redusere investeringsbudsjettet for 2021 i henhold til tabellen under, 
totalt 26,1 millioner kroner.  Reduksjonen skyldes i stor grad utsatte kostnader til 2022, totalt kr 22,1 



millioner kroner. Utsatte kostnader hensyntas i Budsjett 2022. De reduserte kostnadene på 
investeringer i 2021 på 26,1 millioner kroner medfører tilsvarende redusert behov for låneopptak. 
 
(Tall i hele tusen kroner)  

 
 
 
Prognose for drift og bruk av disposisjonfond (Utenom Korona og kun Korona) 
Prognosen for driftsområdet utenom Korona har hatt en negativ utvikling siden 
1.tertialrapport. Ser vi sum driftsområder (sektorene og Fagenheter og andre) og 
bevilgningsområde under ett viser dette en negativ prognose på - 38,7 millioner kroner. 
Prognosen for bevilgningsområdet retter opp igjen noe av det negative avviket på driften 
med økte skatteinntekter (11 millioner), forbedret netto finansutgifter (5,4 millioner), og til 
slutt eiendomsskatten som er beregnet til 1,7 millioner under budsjett. Kommunedirektøren 
anser det som nødvendig på grunn av overforbruket innen sektor for helse og velferd at dette 
blir kompensert med totalt 22,75 millioner kroner. Disse midlene må hentes ved redusert 
avsetning til disposisjonsfond. Selv etter en slik budsjettendring, er det likevel en prognose 
på driften utenom Korona på totalt minus 15,95 millioner kroner.   
 
Kommunedirektøren har meldt til sektorene om igangsetting av en rekke strakstiltak for de 
siste tre månedene for å ikke forverre prognosene ytterligere (se kapittel for oppsummering 
prognose)  
 
Opprinnelig budsjett for avsetning til disposisjonsfond er satt til 50 millioner kroner. Etter 
budsjettjustering på 22,75 millioner kroner til sektor for helse og velferd vil dette bli redusert 
til 27,25 millioner kroner. Sammenligner vi dette med sum prognose etter budsjettjustering  
(- 15,95 mill. for utenom Korona og – 11,95 mill. for kun Korona), er det en risiko for at 
kommunen kan ende med et negativt netto driftsresultat ved årets slutt.    
 
Prognose for effekt av Koronarelaterte virkninger for bevilgningsområde, fellesområde og 
sektorer er satt til et avvik på -11,85 mill. kroner.  Det skal her bemerkes at resultatet for 
fordeling av statens avsatte skjønnsmidler på til sammen 1,5 milliarder for andre halvår 2021 
ennå ikke er bestemt. Fordelingen til fylkets kommuner går gjennom statsforvalteren. Dette 
vil forbedre resultatet for koronaøkonomien.    
 
 
Lillehammer, 12.oktober 2021 
 



 
Tord Buer Olsen Ole Rolstad  
Kommunedirektør Økonomisjef 

 
 
 
 
 


