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BUDSJETTENDRINGER: OVERFØRING AV UBENYTTEDE 
INVESTERINGSMIDLER FRA 2019 TIL 2020, SAMT UTSETTELSE AV ENKELTE 
INVESTERINGER I 2020-BUDSJETTET 
 
Vedlegg: Grunnlag for rebudsjettering av unytta investeringsmidler fra 2019 til 2020.  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at ubenyttede investeringsmidler tilsvarende 59,9 mill. kr fra 2019 overføres 
til 2020 ved budsjettendring slik det framgår av vedlegg til saken. Det foreslås å inndra 
ubenyttede investeringsmidler fra 2019 tilsvarende 6,6 mill. kr samt å utsette 1 mill. kr 
fra 2019 til 2021. Det foreslås videre å utsette VA-investeringer fra 2020-budsjettet med 
3 mill. kr til 2021.  
 
Investeringene som overføres til 2020, fratrukket investeringer i 2020-budsjettet som 
utsettes til 2021-budsjettet, finansieres med bruk av fond med 0,6 mill. kr, 
momskompensasjon med 2,8 mill. kr, bruk av lån til utlån startlån med 3,8 mill. kr samt 
bruk av lån til investeringer med 49,7 mill. kr. 
 
Vedtaket innebærer økt låneopptak med 13,2 mill. kr i 2020.  
 
 
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 ble 
redusert i investeringsbudsjettet i desember 2019 og hvilke midler som for øvrig ikke ble 
benyttet i regnskapsåret 2019. I tillegg er det sett på om noen av investeringsmidlene fra både 
2019 og 2020 kan inndras.  
 
Kommunestyret har vært opptatt av å vurdere om det er mulig å redusere 
investeringsbudsjettet. Av den grunn ble det i februar fremmet sak knyttet til å inndra 
investeringsmidler tilsvarende 3,17 mill. kr. 
 
Administrasjonen foreslår i denne saken å overføre investeringer fra 2019 til 2020 med 
59,9 mill. kr, og det foreslås å inndra nær 6,5 mill. kr av ubenytta investeringsmidler fra 2019. 
 



  
 
 

  
 
 

 

For å vurdere mulighet for å inndra/forskyve investeringsmidler knyttet til også investeringer 
innen vann- og avløpstjenesten og kommunale veger, har planutvalget i sak 20/20 kommet 
med sin anbefaling til kommunestyret på dette området. Det innebærer å utsette investeringer 
tilsvarende 3 mill. kr til 2021 fra 2020-budsjettet, samt å forskyve en bevilgning på 1 mill. kr 
fra 2019 til 2020. Dette er innarbeidet i denne saken. 
 
På denne bakgrunn foreslås det å rebudsjettere 56,9 mill. kr i investeringsbudsjettet. Hvilke 
prosjekter det gjelder og øvrige detaljer framgår av vedlegg til saken.  
 
Det presiseres at det i budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 er tatt høyde for 
låneopptak og renter/avdrag knyttet til disse investeringene. Det vil således ikke påløpe 
utgifter utover det som allerede er tatt høyde for i budsjettet.  
 
De økte investeringsutgiftene i budsjettet må finansieres, og dette er de foreslåtte 
finansieringskildene:  
 Momskompensasjon investering 2.804.000 kr 
 Tilskudd kartleggingsprosjekt Dørja 450.000 kr 
 Bruk av fond, flomsikring Finnavassdraget 158.000 kr 
 Bruk av startlån med 3.842.568 kr.  
 Bruk av lån utgjør 49.679.000 kr  

 
Utlån startlån finansieres med bruk av bruk av lån med tilsvarende beløp, det vil si 3.842.568 kr. 
Tilsvarende beløp står igjen som ubrukte lånemidler fra 2019, og det skal således ikke tas opp nytt 
lån i forhold til dette i 2020 utover det som er vedtatt låneopptak i opprinnelig budsjett for 2020.  
 
Bruk av lån til å finansiere investeringer i denne saken utgjør 49.679.000 kr. Ved årets start var 
gjenstående ubrukte lånemidler til investeringer tilsvarende 36.456.000 kr. Differansen på 
13.223.000 kr blir dermed det beløpet som skal fremmes som økt behov for låneopptak i 2020 på 
bakgrunn av denne saken.  
 
Det er laget en tabell som viser nivået på investeringer som i 2020 er eller foreslås vedtatt 
inndratt eller utsatt: 
 
Sum investeringer i 2020 som enten inndras eller utsettes: Tall i hele 1000 kr 
Ksak 8/20 Vurdering av mulighet for å inndra investeringsmidler i budsjettet 
for 2020. 3 170 
Bevilgninger i 2020 som Planutvalget har innstilt på å utsette til 2021 3 000 
Investeringsmidler fra 2019 som foreslås inndratt i denne saken 6 591 
Investeringsmidler fra 2019 som av Planutvalget er foreslått utsatt til 2021 1 000 
Sum 13 761 

 
 
Økt låneopptak i 2020 dersom en ser denne saken og sak 8/20 under ett vil være som følger: 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Økt låneopptak 2020: Tall i hele 1000 kr 
Bruk av lån overføring av ubenytta investeringsmidler fra 2019 til 2020 -52 679 
Redusert bruk av lån - utsatte investeringer i budsjettet for 2020 (innstilling 
fra Planutvalget) 3 000 
Sum -49 679 
Ubrukte lånemidler per 31.12.2020 til investeringer 36 456 
Økt låneopptak 2020 for å finansiere investeringer overført fra 2019 til 
2020-budsjettet. -13 223 

 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Investeringsmidler tilsvarende 6.591.000 kr fra 2019 inndras, jamfør vedlegg til saken. 
 

2.  Rammebevilgningen i budsjettet for 2020 til vann- og avløpsinvesteringer, reduseres 
med 3 mill. kr og overføres til budsjettet for 2021. 1 mill. kr i ubenyttede 
investeringsmidler fra 2019 overføres til 2021. Dette i tråd med innstilling til 
kommunestyret i planutvalgets sak 20/20.  
 

3. Det overføres investeringsmidler fra 2019 til 2020 tilsvarende 59.934.000 kr i tråd 
med vedlegg til saken. 
 

4. Investeringsbudsjettet for 2020 økes med 56.394.000 kr i tråd med vedlegg til saken. 
 

5. Investeringene finansieres slik: 
 Momskompensasjon investering 2.804.000 kr 
 Tilskudd kartleggingsprosjekt Dørja 450.000 kr 
 Bruk av fond, flomsikring Finnavassdraget 158.000 kr 
 Bruk av startlån med 3.842.568 kr.  
 Bruk av lån utgjør 49.679.000 kr  

 
6. Det godkjennes låneopptak til investeringer i denne saken med inntil 13.223.000 kr. 

 
 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 29/20 den 20.05.2020. 
 
Behandling: 
 



  
 
 

  
 
 

 

Enstemmig vedtatt.  
 
Innstilling:  

 
1. Investeringsmidler tilsvarende 6.591.000 kr fra 2019 inndras, jamfør vedlegg til saken. 

 
2.  Rammebevilgningen i budsjettet for 2020 til vann- og avløpsinvesteringer, reduseres 

med 3 mill. kr og overføres til budsjettet for 2021. 1 mill. kr i ubenyttede 
investeringsmidler fra 2019 overføres til 2021. Dette i tråd med innstilling til 
kommunestyret i planutvalgets sak 20/20.  
 

3. Det overføres investeringsmidler fra 2019 til 2020 tilsvarende 59.934.000 kr i tråd 
med vedlegg til saken. 
 

4. Investeringsbudsjettet for 2020 økes med 56.394.000 kr i tråd med vedlegg til saken. 
 

5. Investeringene finansieres slik: 
 Momskompensasjon investering 2.804.000 kr 
 Tilskudd kartleggingsprosjekt Dørja 450.000 kr 
 Bruk av fond, flomsikring Finnavassdraget 158.000 kr 
 Bruk av startlån med 3.842.568 kr.  
 Bruk av lån utgjør 49.679.000 kr  

 
Det godkjennes låneopptak til investeringer i denne saken med inntil 13.223.000 kr. 


