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Sammendrag: 
Investeringsbudsjettet for 2020 nedjusteres etter prognoser per 1.11.2020 for prosjekter 
som ikke blir sluttført inneværende år.  
 
Saksutredning: 
For å hensynta økonomibestemmelsene om at investeringsbudsjettet er ettårig legges det 
årlig fram sak i desember om nedjustering av budsjettet til investeringsprosjekter som ikke 
fullføres innenfor kalenderåret. Investeringsmidler som antas å ikke bli benyttet i 2020 
trekkes inn og midlene budsjetteres inn på nytt i 2021 etter at årsregnskap for 2020 er 
avsluttet. 
 
Justering av investeringsbudsjett 2020 medfører at årsbudsjettet blir tilpasset den reelle 
framdriften i investeringsprosjektene. Dette medfører lavere låneopptak enn budsjettert 
inneværende år. Salgsinntekter og eksterne inntekter justeres også ned i årets budsjett, i 
henhold til framdrift i de aktuelle investeringsprosjektene. Refusjon investeringsmoms 
justeres ned i henhold til takten på samla investeringer.  
 
Nedtak av investeringsbudsjettet bygger på prognoser per oktober 2020.  
 
Følgende tabell viser hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2021. 
 



Prosjektnr. og navn
 Justert 

budsjett 2020 
 Prognose 

2020 
 Overføres til 

2021 
001021 Skanning byggesaksarkiv 500 - -500
001212 Gatelys - avmåling og oppgradering 1 468 468 -1 000
001230 Asfaltering kommunale veger 2019 1 406 606 -800
001304 Vidareim barnehage gesims 500 - -500
007311 Utbygging Skriua - støyskjerming 5 787 987 -4 800
009119 Trodal trinn 2 15 199 499 -14 700
Sum -22 300

006014 Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik 4 000 300 -3 700
006016 Brattbakken Ind.område - Pumpestasjon 1 000 - -1 000
006017 Rehab. ledningsnett Øvregate 3 842 2 542 -1 300
006106 Oppgradering Tretten RA 9 495 195 -9 300
006200 Rehabilitering kummer og ledningstrekk 1 000 200 -800
006201 Avløpstiltak sammen med Lillehammer 2 000 100 -1 900
006202 Rehabilitering kummer og ledningstrekk Lyngvegen 3 500 3 050 -450
006204 Rehabilitering kummer og ledningstrekk Skogvegen 8 500 7 900 -600
006205 Driftsovervåking vannverk 1 400 400 -1 000
Sum budsjettjusteringer VA -20 050
Samla budsjettjusteringer -42 350

Endring i finansiering
006999 Bruk av lån - Vann og avløp 20 050
000001 Bruk av lån øvrige investeringer 5 884
000001 Investeringsmoms 4 516
000001 Overført fra drift -
000001 Refusjon fra andre 4 500
000001 Salg av fast eiendom 7 400
Sum reduksjoner 42 350  
 
Vurdering: 
Framdrift på investeringsprosjekter i 2020 er god, men det er noen prosjekter som ikke vil 
bli fullført inneværende år, samt utsatt oppstart på tre prosjekter.  
 
Det største enkeltprosjektet med utsatt framdrift er Trodal. Her tas også budsjetterte inn-
tekter ned, og flyttes over sammen med utgiftsbudsjettet.  
 
Samlet får Øyer kommune utsatt låneopptak med nærmere 26 millioner kroner i 2020.  
 
Det foretas ikke endring i bevilgning til det enkelte investeringsprosjekt i denne saken. Når 
regnskap 2020 er avlagt, med de endelige utgifter for året, vil det bli framlagt egen sak for 
kommunestyret for overflytting av gjenstående budsjettmidler til 2021. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabellen i 
saksframlegget.  
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