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PERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2019  
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
 
Som følge av at framdrift på enkelte investeringsprosjekter er slik at utgiften forskyves 
fra 2019 til 2020, foreslås det å justere ned utgiftssiden i investeringsbudsjettet med 
30,47 mill. kr i 2019. Inntekt fra merverdiavgiftskompensasjon justeres ned med 
1 mill. kr, og bruk av lån reduseres med 29,47 mill. kr. Det vil i 2020 bli laget en sak der 
det foreslås å legge investeringsmidlene inn igjen i budsjettet. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Dette er en sak som administrasjonen fremmer årlig for å korrigere investeringsbudsjettet 
mellom år slik at det blir mest mulig i tråd med faktisk aktivitet. Det innebærer at midler som 
antas å ikke bli brukt i 2019, blir trukket inn i budsjettet for 2019. Midlene budsjetteres inn på 
nytt i 2020. Det skjer vanligvis i en sak til kommunestyret i mai-møtet. 
 
Hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2020 framgår av følgende tabell: 
 

Investeringer som overføres fra 2019 til 2020  Tall i hele 
tusen kroner  

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 Rehabilitering Skei-Svingvoll -5 000 
96040 Rammebevilgning vann og avløp -2 000 



  
 
 

  
 
 

 

96790 Forprosjekt G/S-veg Linflåa -Forset -250 
92251 Lekeapparater barnehage -250 
92253 Follebu skole, inventar ny klasse  -146 
94120 Kjøp av utleieboliger -2 774 
91125 Oppgradering nettverksutstyr -700 
91105 Digitalisering/IKT-prosjekter -1 500 
93172 Sprinkleranlegg Follebutunet -2 900 
93600 Rammebevilgning inv. pleie og omsorg -2 000 
93611 Rammebevilgning omsorg, ikke bygningsmessige tiltak -300 
Sum endring investeringsutgifter -30 470 
Endring finansiering:  
Redusert momskompensasjonsinntekt 1 000 
Redusert bruk av lån til investeringer 29 470 
Sum endret finansiering 30 470 
Netto endring  - 

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Investeringsbudsjettet for 2019 blir korrigert ned med 30,47 mill. kr i tråd med tabellen inntatt 
i saksframlegget. Det innebærer en reduksjon i inntekt fra momskompensasjon på 1 mill. kr 
og en reduksjon i bruk av lån med 29,47 mill. kr.


