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SAMMENDRAG: 
Kommunestyret har bedt administrasjonen vurdere om det er mulig å inndra 
investeringsmidler som tidligere har blitt bevilget. Det foreslås i denne saken å redusere 
investeringsbudsjettet i 2020 med 6,937 mill. kr. Av dette foreslås investeringer på 
4 mill. kr forskjøvet til 2021, mens 2,937 mill. kr foreslås inndratt. 
 
Dette innebærer en reduksjon i momskompensasjonsinntekt på 398.000 kr, mens bruk 
av lån reduseres med 6.539.000 kr.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I forbindelse med den politiske prosessen knyttet til budsjettet for 2020 samt sak 128/19 
knyttet til periodisering av investeringsbudsjettet for 2019, ble det ytret ønske om at 
formannskap og kommunestyre skulle få seg forelagt en sak tidlig på året knyttet til mulighet 
for å inndra investeringsmidler. Ettersom Planutvalget er delegert myndighet til å prioritere 
rammebevilgningene knyttet til vann- og avløpsinvesteringer samt øvrige tekniske 
investeringer, er det naturlig at Planutvalget gis mulighet til å gi sine vurderinger til 
kommunestyret. 
 
Det blir nå lagt fram en sak knyttet til dette. 
 
 
VURDERING: 
Administrasjonen har gjort en nærmere vurdering av investeringsmidler avsatt i 2019 og 2020 
som kan trekkes inn eller utsettes i tid.  
 
Som følge av et stort antall investeringsprosjekter innen vann og avløp vil noen av 
prosjektene bli utsatt til 2021. Enkelte prosjekter blir ikke gjennomført i denne omgang på 
bakgrunn av andre tiltak som påvirker de planlagte prosjektene. Dette gjelder i hovedsak 
området ved Skeikampen Høyfjellshotell. Videre har vi foretatt en prioritering av prosjekter 
med tanke på bemanning. 
 



  
 
 

  
 
 

 

I forbindelse med 2019 bevilgningen for øvrig tekniske anlegg «veg og flomsikring», gjenstår 
ca. 2 000 000,- på prosjekter som ikke er gjennomført. Disse prosjektene omhandler blant 
annet noe asfaltering. Midlene som ikke er benyttet i 2019 trekkes inn i sin helhet. 
 
 
Følgende prosjekt foreslås utsatt/ikke videreført bevilgning i denne omgang:  
 

Prosjekt 
Rest 

midler 
fra 2019 

Bevilget i 
2020 

Utsettes 
til 2021 Inndras Gjenværende 

midler 

96557 Fornying 
avløpspumpestasjon 1 244  1 000  244 
96559 Vannledning Snippen - 
Skeikampen 844   844 - 
96560 HB Øvre Forset 500 2 000 2 000  500 
96050 Øvrige tekniske 
investeringer 2 093 2 000  2 093 2 000 
Rehabilitering VA Segalstad bru - 
Bø  1 000 1 000  - 
  4 681 5 000 4 000 2 937 2 744 
Sum  reduksjon i 
investeringsutgift 2020    6 937  

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Planutvalget anbefaler kommunestyret å inndra investeringsmidler tilsvarende 2.937.000 kr 
samt å utsette investeringer tilsvarende 4 mill. kr til 2021, jamfør prosjektoversikten inntatt i 
tabell i saksframlegget. 
 
Dette medfører en reduksjon i budsjettert momskompensasjonsinntekt på 398.000 kr og 
redusert bruk av lån med 6.539.000 kr. 
 


