
Grunnlag for å trekke inn investeringsmidler. Del 1.

Alle tall i hele tusen kroner

Investeringer som ble redusert i 2019-

budsjettet som følge av periodisering. 

 Periodisert 

ut av 

budsjett 

2019 

 Inndras  Kommentar 

Endring investeringsutgifter:

96555 HB Sør  Skei -9 000              

96556 VA Skei RA - Nersetra -650                  

96557 Fornying avløpspumpestasjon -1 100              

96559 Vannledning Snippen - Skeikampen -800                  

96560 HV Øvre Forset -500                  

96634 Sanering ledningsnett VA -500                  

96637 Kummerking -100                  

96641 Rahab Skei-Svingvoll -5 000              

96040 Rammebevilgning vann og avløp -2 000              

96790 G/S-veg Linflåa  Forset -250                  250         Kan inndras, dette antas ikke å bli en kommunal investeringsutgift i 2020.

92251 Lekeapparater barnehage -250                  -           Vurderes i mai/juni 

92253 Follebu skole, inventar ny klasse -146                  146         
 Det er ikke noe som tyder på at det blir klassedeling ved Follebu skole i 2020, 

bevilgningen kan inndras. 

P
la

n
u

tv
al

ge
t

Kommunestyret har delegert myndighet til planutvalget når det gjelder å fordele 

rammebevilninger til vann og avløp. Administrasjonen mener det derfor er natulig 

av Planutvalget gir sin vurdering til hvorvidt disse (evt andre VA-bevilgninger) kan 

inndras og eller forskyves i tid. Det anbefales at saken vurderes i mai/juni-møtet i 

kommunestyret.



Investeringer som ble redusert i 2019-

budsjettet som følge av periodisering. 

 Periodisert 

ut av 

budsjett 

2019 

 Inndras  Kommentar 

94120 Kjøp av utleieboliger -2 774              2 774      
 Det er per nå ikke behov for å kjøpe flere utleie-boliger, og bevilgningen foreslås 

inndratt. 

91125 Oppgradering nettverksutstyr -700                  
 Nettet må oppgraderes i mange av kommunens bygg, bevilgningen foreslås 

opprettholdt. Arbeid i gang. 

91105 Digitalisering/IKT-prosjekter -1 500              

Det antas å være mulig å redusere investeringsbudsjettet knyttet til 

IKT/digitalisering noe. Det anbefales at denne vurderingen tas i forbindelse med 

neste runde med rebudsjettering i mai/juni for å kunne ha et best mulig grunnlag 

for hva som vil være nødvendig framover. Det er blant annet forskyvninger i 

framdrift knyttet til noen interkommunale prosjekter, og det må gjøres en grundig 

vurdering før en kan gi et eksakt beløp på rammereduksjon.

93172 Sprinkleranlegg Follebutunet -2 900               Arbeid i gang, bevilgningen må opprettholdes. 

93600 Rammebevilgning inv. pleie og omsorg -2 000               Anbefales vurdert i neste runde i mai/juni. 



Investeringer som ble redusert i 2019-

budsjettet som følge av periodisering. 

 Periodisert 

ut av 

budsjett 

2019 

 Inndras  Kommentar 

93611 Rammebevilgning omsorg, ikke 

bygningsmessige tiltak
-300                   Anbefales vurdert i neste runde i mai/juni. 

Sum endring investeringsutgifter -30 470            3 170      

Endring finansiering:

Redusert momskompensasjonsinntekt 1 000                

Redusert bruk av lån til investeringer 29 470             -3 170      Reduksjon i behov for låneopptak i 2020 

Sum endret finansiering 30 470             -3 170     

Netto endring -                    -          


