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VURDERING AV MULIGHET FOR Å INNDRA INVESTERINGSMIDLER I 
BUDSJETTET FOR 2020.  
 
Vedlegg:  

1. Oversikt periodiserte investeringer 2019 med kommentarer 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
 
Kommunestyret har bedt administrasjonen vurdere om det er mulig å inndra 
investeringsmidler som tidligere har blitt bevilget. Det foreslås i denne saken å inndra 
investeringsmidler tilsvarende 3,17 mill. kr. Dette innebærer at disse 
investeringsprosjektene ikke vil bli lagt inn i 2020-budsjettet. 
 
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.  
 
Som følge av dette, blir det nå lagt fram en første sak knyttet til dette.  
 
 
VURDERINGER: 
 
Administrasjonen tar utgangspunkt i de investeringsmidler som ble flyttet ut av 
investeringsbudsjettet for 2019 som følge av (i hovedsak) endret framdrift på investeringen. 
Det ble da trukket inn investeringsmidler tilsvarende 30,5 mill. kr.   
 
Det er nå gjort en første vurdering av hvilke midler som opplagt kan trekkes inn, det vil si 
midler som ikke er nødvendig å legge inn i budsjettet for 2020.  Administrasjonen mener at 
det kan trekkes inn 3,17 mill. kr i denne omgang. 
 
Deretter er det noen midler som en må gjøre en nærmere vurdering av etter at regnskapet for 
2019 er avlagt. En må da se både investeringsbudsjettet for 2020 i sammenheng med 
gjenværende midler fra 2019 opp mot hvilke prosjekter som da anbefales videreført helt eller 



  
 
 

  
 
 

 

delvis. Dette trenger en mer grundig vurdering enn det som en mulig å få til på dette 
tidspunktet. Dette vil komme med i neste sak vedrørende dette til formannskap og 
kommunestyre. 
 
I Gausdal disponerer Planutvalget kommunestyrets vedtak om rammebevilgninger knyttet til 
vann- og avløpsinvesteringer, utbyggingsområder og øvrig teknisk drift. Administrasjonen 
mener derfor at det er naturlig at Planutvalget gjør en vurdering av både de periodiserte 
investeringsmidlene samt gjenstående midler for øvrig i avlagt regnskap for 2019 før saken 
legges fram for kommunestyret. Den prosessen er ikke mulig å få til før denne første saken, 
men vurderingen vil kunne følge med neste sak til formannskap og kommunestyre. 
 
Administrasjonen legger opp til at neste sak legges fram for formannskap og kommunestyre i 
mai måned. Dette er samme møte der regnskap og årsberetning for 2019 blir lagt fram til 
behandling.  Det framgår av vedlegg til saken de investeringsprosjekter som ble redusert i 
2019-budsjettet med tanke på rebudsjettering i 2020- budsjettet. 
 
Følgende prosjekt foreslås inndratt / ikke videreført bevilgning til i denne omgang: 
 
Prosjekt Beløp Kommentar 
96790 G/S-veg Linflåa – Forset 250 Dette antas ikke å bli en kommunal 

investeringsutgift i 2020, og foreslås 
dermed inndratt. 

92253 Follebu skole, inventar ny 
klasse 

146 Det er ikke noe som tyder på at det blir 
klassedeling ved Follebu skole i 2020, 
bevilgningen kan inndras. 

94120 Kjøp av utleieboliger 2.774 Det er per nå ikke behov for å kjøpe flere 
utleie-boliger, og bevilgningen foreslås 
inndratt. 

Sum  3.170  
 
Ettersom midlene ikke ligger inne i 2020-budsjettet, vil dette ikke medføre noen 
budsjettkorreksjon. Konsekvensen av administrasjonens forslag er at det ikke blir lagt inn 
investeringsmidler til disse investeringsprosjektene i 2020-budsjettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 



  
 
 

  
 
 

 

innstilling: 
Følgende investeringsmidler vil ikke bli videreført i budsjettet for 2020: 
 
Prosjekt Beløp 
96790 G/S-veg Linflåa – Forset 250 
92253 Follebu skole, inventar ny 
klasse 

146 

94120 Kjøp av utleieboliger 2.774 
Sum  3.170 

 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 13/20 den 12.02.2020 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
Følgende investeringsmidler vil ikke bli videreført i budsjettet for 2020: 

Prosjekt Beløp 
96790 G/S-veg Linflåa – Forset 250 
92253 Follebu skole, inventar ny klasse 146 
94120 Kjøp av utleieboliger 2.774 
Sum  3.170 

 


