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BUDSJETTENDRINGER, OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2020 TIL 
2021  
 
Vedlegg: Grunnlag for rebudsjettering av unytta investeringsmidler fra 2020 til 2021.  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Det foreslås at ubenyttede investeringsmidler tilsvarende 65,56 mill. kr fra 2020 overføres 
til 2021 ved budsjettendring slik det framgår av vedlegg til saken. Det foreslås å inndra 
ubenyttede investeringsmidler fra 2020 tilsvarende 2,232 mill. kr .  
 
Budsjettmidlene som legges inn i budsjettet for 2021 finansieres ved bruk av fond med 
4,254 mill. kr, tilskudd med 24,135 mill. kr, momskompensasjon med 8,065 mill. kr, bruk at 
lån til utlån startlån med 12,523 mill. kr samt bruk av lån til investeringer med 
16,583 mill. kr. 
 
Vedtaket innebærer et økt låneopptak til investeringer med 3,378 mill. kr. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Det fremmes hvert år en sak der ubenyttede investeringsmidler fra tidligere år legges inn på 
nytt i inneværende års budsjett. Det er laget en oversikt som viser hvilke midler som ikke ble 
benyttet i regnskapsåret 2020. I tillegg er det sett på om noen av investeringsmidlene fra 
både 2019 og 2020 kan inndras. Hvilke beløp som knytter seg til hvilke prosjekter, framgår av 
vedlegg til saken. 
 
Oppsett bevilgning Flomtiltak Finna – tilskuddsmidler fra NVE 
Det er flere kommunestyrevedtak knyttet til dette prosjektet, og det er mottatt ytterligere 
bevilgninger fra fylkeskommunen etter at vedtakene i kommunestyret er fattet. Det 
innebærer at kostnadsrammen på prosjektet øker, det samme gjør finansieringen i form av 
tilskudd fra fylkeskommunen samt momskompensasjonsinntekten. Det presiseres at det 



  
 
 

  
 
 

 

beløp som kommunen skal finansiere, ikke er endra i forhold til tidligere vedtak i 
kommunestyret. 
 
For å sammenfatte dette, er det satt opp to tabeller for å vise sammenhengen. Tabell 1 viser 
påløpte utgifter i 2020 med tilhørende finansiering. Dette ses opp mot korrigert bevilgning 
(se tabell 2) og i kolonnen «Budsjetteres i 2021» kommer det fram de beløp som skal legges 
inn i budsjettet for 2021.  
 
Tabell 2 viser de ulike vedtak samt nye tilsagn fra fylkeskommunen. Det er satt opp egne 
kolonner som viser brutto utgift (inkl. merverdiavgift) samt hvordan investeringen skal 
finansieres. 
 
Tabell 1. Fra regnskap de ulike år: 2020 Bevilgning Budsjetteres i 2021 
Investeringsutgift inkl. merverdiavgift 7 092 39 398 32 306 
Skjønnsmidler -2 975 -2 975 - 
Tilskudd fra NVE  -19 420 -19 420 
Tilskudd fra fylkeskommunen -480 -3 730 -3 250 
Bruk av investeringsfond -1 747 -5 012 -3 265 
Momskompensasjon -1 364 -7 736 -6 371 
Sum 525 525 - 

 
 
Tabell 2. Bevilgninger til prosjekt 98010: Utgift Tilskudd   Momskomp   Fond   Netto  

Ksak 64/20 Tilskudd fra statsforvalter - 
skjønnsmidler 4 375 -2 975 -875  525 
Ksak 64/20 Tilskudd fra fylkeskommunen 600 -480 -120  - 
Tilleggsbevilgning fra fylkeskommunen 313 -250 -63   
Sum knyttet til skjønnsmidler/fylkeskomm. 5 288 -3 705 -1 058 - 525 
Kst 67/20 Flomsikring Finna NVE 30 500 -19 420 -6 068 -5 012 - 
Tilleggsbevilgning fra fylkeskommunen 3 610 -3 000 -610  - 
Sum  39 398 -26 125 -7 736 -5 012 525 

 
 
Oppsummering 
Administrasjonen foreslår i denne saken å overføre investeringer fra 2020 til 2021 med 
65,56 mill. kr, av dette utgjør utlån til startlån 12,523 mill. kr. Det foreslås også å inndra 
2,232 mill. kr av ubenytta investeringsmidler fra 2020. 
 
Det presiseres at det i budsjettet for 2021 og økonomiplanen for 2021-2024 er tatt høyde for 
låneopptak og renter/avdrag knyttet til disse investeringene. Det vil således ikke påløpe 
renter og avdrag utover det som allerede er tatt høyde for i driftsbudsjettet. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Utlån startlån finansieres med bruk av bruk av lån med tilsvarende beløp, det vil si 
12.523.000 kr. Tilsvarende beløp står igjen som ubrukte lånemidler fra 2020, og det skal 
således ikke tas opp nytt lån i forhold til dette i 2021 utover det som er vedtatt låneopptak i 
opprinnelig budsjett for 2021. 
 
Samlet oversikt over finansiering av investeringene er som følger: 
  
0 Bruk av lån - kommunens investeringer -16 583 
99101 Bruk av lån - Utlån startlån -12 523 
 0 Kompensasjon merverdiavgift -8 065 
92251 Lekeapparater barnehage. Bruk av bundne fond -94 
98003 Bruk av investeringsfond - Flomsikring Finnavassdraget -159 
98003 Flomsikring Finnavassdraget - tilskudd fra NVE -565 
98004 Kartlegging/ Prosjektering Dørja – tilskudd -900 
98004 Kartlegging/ Prosjektering Dørja - bruk av investeringsfond -450 

98004 Kartlegging/ Prosjektering Dørja - bruk av fond, avsatt ubrukt del av 
tilskudd i 2020 -286 

98010 Flomtiltak Finna - tilskudd fra NVE -19 420 
98010 Flomtiltak Finna - tilskudd fra NVE -3 000 
98010 Flomtiltak Finna - tilskudd fra fylkeskommunen -250 
98010 Flomtiltak Finna - bruk av investeringsfond -3 265 
 SUM FINANSIERING -65 560 

 
Bruk av lån til å finansiere investeringer i denne saken utgjør 16.583.000 kr. Ved årets start 
var gjenstående ubrukte lånemidler til investeringer tilsvarende 13.205.000 kr. Differansen 
på 3.378.000 kr blir dermed det beløpet som skal fremmes som økt behov for låneopptak i 
2021 på bakgrunn av denne saken.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
1. Investeringsmidler tilsvarende 2,232 mill. kr fra 2020 inndras, jamfør vedlegg til 

saken. 
 

2. Det overføres investeringsmidler inklusive utlån startlån fra 2020 til 2021 tilsvarende 
65,56 mill. kr i tråd med vedlegg til saken og investeringsbudsjettet økes tilsvarende.  
 

3. Investeringene finansieres slik: 
 
0 Bruk av lån - kommunens investeringer -16 583 



  
 
 

  
 
 

 

99101 Bruk av lån - Utlån startlån -12 523 
 0 Kompensasjon merverdiavgift -8 065 
92251 Lekeapparater barnehage. Bruk av bundne fond -94 
98003 Bruk av investeringsfond - Flomsikring Finnavassdraget -159 
98003 Flomsikring Finnavassdraget - tilskudd fra NVE -565 
98004 Kartlegging/ Prosjektering Dørja – tilskudd -900 
98004 Kartlegging/ Prosjektering Dørja - bruk av investeringsfond -450 

98004 Kartlegging/ Prosjektering Dørja - bruk av fond, avsatt ubrukt del av 
tilskudd i 2020 -286 

98010 Flomtiltak Finna - tilskudd fra NVE -19 420 
98010 Flomtiltak Finna - tilskudd fra NVE -3 000 
98010 Flomtiltak Finna - tilskudd fra fylkeskommunen -250 
98010 Flomtiltak Finna - bruk av investeringsfond -3 265 
 SUM FINANSIERING -65 560 

 
4. Det godkjennes låneopptak til investeringer i denne saken med inntil 3,378 mill. kr. 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 34/21 den 19.05.2021. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 

1. Investeringsmidler tilsvarende 2,232 mill. kr fra 2020 inndras, jamfør vedlegg til 
saken. 
 

2. Det overføres investeringsmidler inklusive utlån startlån fra 2020 til 2021 tilsvarende 
65,56 mill. kr i tråd med vedlegg til saken og investeringsbudsjettet økes tilsvarende.  
 

3. Investeringene finansieres slik: 
 
0 Bruk av lån - kommunens investeringer -16 583 
99101 Bruk av lån - Utlån startlån -12 523 
 0 Kompensasjon merverdiavgift -8 065 
92251 Lekeapparater barnehage. Bruk av bundne fond -94 
98003 Bruk av investeringsfond - Flomsikring Finnavassdraget -159 
98003 Flomsikring Finnavassdraget - tilskudd fra NVE -565 
98004 Kartlegging/ Prosjektering Dørja – tilskudd -900 



  
 
 

  
 
 

 

98004 Kartlegging/ Prosjektering Dørja - bruk av investeringsfond -450 

98004 Kartlegging/ Prosjektering Dørja - bruk av fond, avsatt ubrukt del av 
tilskudd i 2020 -286 

98010 Flomtiltak Finna - tilskudd fra NVE -19 420 
98010 Flomtiltak Finna - tilskudd fra NVE -3 000 
98010 Flomtiltak Finna - tilskudd fra fylkeskommunen -250 
98010 Flomtiltak Finna - bruk av investeringsfond -3 265 
  SUM FINANSIERING -65 560 

 
4. Det godkjennes låneopptak til investeringer i denne saken med inntil 3,378 mill. kr. 

 
 
 
 


