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OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018 TIL 2019, 
BUDSJETTENDRING  
 
Vedlegg:  Oversikt ubenyttede investeringsmidler 2018.  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at ubenyttede investeringsmidler tilsvarende 77,4 mill. kr fra 2018 overføres 
til 2019 ved budsjettendring slik det framgår av vedlegg til saken. Videre foreslås det å 
godkjenne låneopptak til investeringer tilsvarende 42,2 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 der det vises hvilke midler som ble 
redusert i investeringsbudsjettet i desember 2018 og hvilke midler som for øvrig ikke ble 
benyttet i regnskapsåret 2018. I tillegg er det sett på om noen av midlene kan inndras.  
 
På denne bakgrunn foreslås det å rebudsjettere 77,4 mill. kr i investeringsbudsjettet. Hvilke 
prosjekter det gjelder og øvrige detaljer framgår av vedlegg til saken.  
 
De økte investeringsutgiftene i budsjettet må finansieres, og dette er de foreslåtte 
finansieringskildene:  
 Tilskudd frå staten, flomsikring Finnavassdraget 1,7 mill. kr 
 Momskompensasjon investering 2,1 mill. kr. 
 Bruk av fond overvannstiltak Follebu 0,4 mill. kr. 
 Bruk av fond, folmsikring Finnavassdraget 0,3 mill. kr 
 Bruk av startlån med 3,4 mill. kr.  
 Bruk av lån utgjør 69,4 mill. kr  

 
Utlån startlån finansieres med bruk av bruk av lån tilsvarende, det vil si kr 3.399.000 kr. 
Tilsvarende beløp står igjen som ubrukte lånemidler fra 2018, og det skal således ikke tas opp nytt 
lån i forhold til dette i 2019 utover det som er vedtatt låneopptak i opprinnelig budsjett for 2019. 
Det vil imidlertid bli fremmet en egen sak for kommunestyret knyttet til vurdering av økt 
låneramme til startlån for 2019.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Bruk av lån til å finansiere egne investeringer utgjør 69,45 mill. kr. Ved årets start var gjenstående 
ubrukte lånemidler til investeringer tilsvarende 27,25 mill. kr. Differansen på 42,2 mill. kr blir 
dermed det beløp som skal fremmes som økt behov for låneopptak i 2019 på bakgrunn av denne 
saken.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2019 økes med 77,4 mill. kr i tråd med vedlegg til saken. 
 

2. Investeringene finansieres slik: 
 Momskompensasjon     2.124.000 kr 
 Tilskudd flomsikring Finnavassdraget   1.680.000 kr 
 Bruk av fond – overvannstiltak Follebu      425.000 kr 
 Bruk av fond – flomsikring Finnavassdraget     334.000 kr 
 Bruk av startlån med      3.339.000 kr 
 Bruk av lån til investeringer              69.449.000 kr 

 
3. Det godkjennes låneopptak til investeringer med inntil 42.199.000 kr. 
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