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Ark.: 153 Lnr.: 8284/22 Arkivsaksnr.: 22/1029-1 
 
Saksbehandler: Marit Bråten Homb 
 
BUDSJETTENDRINGER, OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2021 TIL 
2022  
 
Vedlegg: Grunnlag for rebudsjettering av unytta investeringsmidler fra 2021 til 2022.  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 
 
SAMMENDRAG: 
 
Det foreslås at unytta investeringsmidler tilsvarende 72,6 mill. kr fra 2021 overføres til 
2022 ved budsjettendring slik det framgår av vedlegg til saken. Det foreslås å inndra unytta 
investeringsmidler fra 2021 tilsvarende 1,1 mill. kr. 
 
Når det gjelder justering av investeringsnivå knyttet til Dørja og kjøp av biler til 
hjemmetjenesten, foreslås det at administrasjonen i forbindelse med rapporteringen per 
2. tertial foreslår ytterligere budsjettjusteringer. 
 
Budsjettmidlene som legges inn i budsjettet for 2022 finansieres ved bruk av fond med 
3,3 mill. kr, tilskudd med 16,1 mill. kr, momskompensasjon med 5,6 mill. kr, bruk av lån til 
utlån startlån med 16,231 mill. kr samt bruk av lån til investeringer med 31,2 mill. kr. 
 
Vedtaket innebærer økt låneopptak til investeringer i 2022 med 16,7 mill. kr. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Det fremmes hvert år en sak der unytta investeringsmidler fra tidligere år legges inn på nytt i 
inneværende års budsjett. Det er laget en oversikt som viser hvilke midler som ikke ble bruk i 
regnskapsåret 2021. I tillegg er det noen investeringsmidler som kan inndras.  Dette 
framkommer av vedlegg til saken. 
 
Det informeres særskilt om følgende investeringer: 
 
 
91115 Digitalisering kommunale tjenester 



  
 
 

  
 
 

 

 
Det er igjen 1,9 mill. kr fra 2021. Det ser per nå ut til at det ikke vil behov for at hele dette 
beløpet videreføres til 2022, men det er noe usikkerhet knyttet til nivå på enkelte prosjekter 
under denne «paraplyen». Det foreslås derfor at administrasjonen kommer tilbake til dette i 
forbindelse med rapporteringen per 2. tertial 2022.  
 
96143 Biler hjemmetjenesten 
Det er igjen en rest på 1,44 mill. kr til kjøp av biler til hjemmetjenesten fra 2021, i 2022 er 
det budsjettert med investeringer på 1,05 mill. kr. Hjemmetjenesten har en bilpark der det 
nå er behov for utskiftinger. Hjemmetjenesten er derfor i gang med å kjøpe inn biler i 2022, 
og det anbefales at bevilgningen overføres inntil nivå på anskaffelse av biler i 2022 er mer 
avklart. 
 
Oppsummering. 
Administrasjonen foreslår i denne saken å overføre investeringer fra 2021 til 2022 med 
72,6 mill. kr, av dette utgjør utlån startlån 16,231 mill. kr.  
 
Det foreslås også å inndra 1,057 mill. kr av ubrukte investeringsmidler fra 2021. Midler som 
foreslås inndratt knytter seg til disse prosjektene (tall i 1000 kr): 
 93143 Kjøp av bil habiliteringstjenesten      41 
 93170 Dagaktivitetstilbud til eldre      100 
 93200 Omsorgsboliger Flatavn. 6     175 
 95630 Veg Bjørndalsvollen      593 
 98005 Kartlegging bekker byggeområder (NVE)   148 
 Sum midler som foreslås inndratt   1 057 
 
Utlån startlån finansieres med bruk av startlån med tilsvarende beløp, det vil si 
16,231 mill. kr. Tilsvarende beløp står igjen som ubrukte lånemidler startlån fra 2021, og det 
skal derfor ikke tas opp nytt lån for dette i 2022 utover det som er vedtatt låneopptak i 
opprinnelig budsjett for 2022.  
 
Samlet oversikt over finansiering av investeringene på 72,633 mill. kr er som følger: 

 Prosjekt: Beløp 
 Bruk av lån – utlån startlån 16 231 
 Bruk av lån – kommunens investeringer 31 180 
 Kompensasjon merverdiavgift 5 583 
98004 Bruk av fond – kartlegging/prosjektering Dørja 73 
98004 Tilskudd – kartlegging/prosjektering Dørja 1 069 
98011 Tilskudd - Flomsikring Finna  15 232 
98011 Bruk av investeringsfond – Flomsikring Finna 3 265 
 Sum finansiering 72 633 

 
 
Vedrørende opptak av lån. 



  
 
 

  
 
 

 

 
I budsjettjusteringen som nå foreslås utgjør lån til investeringer 31,2 mill. kr. I 2021-
regnskapet framkommer det ubrukte lånemidler ved årsslutt på 14,5 mill. kr. Økningen i 
låneopptak som følge av denne saken vil dermed bli (31,2-14,5) mill. kr = 16,7 mill. kr. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
1. Investeringsmidler tilsvarende 1,057 mill. kr fra 2021 inndras. 

 
2. Det overføres investeringsmidler inklusive utlån startlån fra 2021 til 2022 tilsvarende 

72,633 mill. kr, investeringsbudsjettet økes tilsvarende. Jamfør vedlegg til saken. 
 

3. Investeringene finansieres slik: 
 

 Prosjekt: Beløp 
 Bruk av lån – utlån startlån 16 231 
 Bruk av lån – kommunens investeringer 31 180 
 Kompensasjon merverdiavgift 5 583 
98004 Bruk av fond – kartlegging/prosjektering Dørja 73 
98004 Tilskudd – kartlegging/prosjektering Dørja 1 069 
98011 Tilskudd - Flomsikring Finna  15 232 
98011 Bruk av investeringsfond – Flomsikring Finna 3 265 
 Sum finansiering 72 633 

 
4. Det godkjennes låneopptak til investeringer i denne saken med inntil 16,7 mill. kr. 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 40/22 den 15.06.2022. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 

1. Investeringsmidler tilsvarende 1,057 mill. kr fra 2021 inndras. 
2. Det overføres investeringsmidler inklusive utlån startlån fra 2021 til 2022 tilsvarende 

72,633 mill. kr, investeringsbudsjettet økes tilsvarende. Jamfør vedlegg til saken. 
 

3. Investeringene finansieres slik: 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
  Prosjekt: Beløp 

  Bruk av lån – utlån startlån 16 231 
  Bruk av lån – kommunens investeringer 31 180 
  Kompensasjon merverdiavgift 5 583 
98004 Bruk av fond – kartlegging/prosjektering Dørja 73 
98004 Tilskudd – kartlegging/prosjektering Dørja 1 069 
98011 Tilskudd - Flomsikring Finna  15 232 
98011 Bruk av investeringsfond – Flomsikring Finna 3 265 
  Sum finansiering 72 633 

 
Det godkjennes låneopptak til investeringer i denne saken med inntil 16,7 mill. kr. 
 


