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OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018 TIL 2019
Vedlegg:
Tabell: Overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2018 til 2019.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Sak 114/18 Justering av investeringsbudsjett 2018 – periodisering mellom år
Sammendrag:
Rådmannen tilrår at ubenyttede investeringsmidler tilsvarende 57,7 millioner kr overføres
fra 2018 til 2019 i henhold til tabellvedlegg. Videre foreslås det å godkjenne låneopptak til
investeringer på 32,0 millioner kr.
Saksutredning og vurdering:
Investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig, dette medfører at budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med på nytt i
investeringsbudsjettet det året prosjektet kommer til utførelse.
I denne saken foretas en overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2018 til 2019, for
prosjekter med utsatt framdrift. For noen av prosjektene er opprinnelig bevilgning gjort tidligere enn 2018. Det foretas ikke endring i bevilgning til enkeltprosjekter i denne sak.
I sak 114/18 ble det foretatt nedjustering av årsbudsjettet til investeringsprosjekter med
utsatt framdrift. Dette danner grunnlag for overføring av investeringsmidler fra 2018 til
2019. Samlet foreslås overført investeringsmidler på 57,7 millioner kr. Vedlagt tabell viser
hvilke prosjekter dette gjelder.
Økningen i investeringsbudsjett 2019 finansieres ved bruk av lån samt momskompensasjon
for investeringer.
Bruk av lån til de overførte investeringsmidlene utgjør 52,1 millioner kr. Ved inngangen til
2019 er ubrukte lånemidler balanseført med 20,1 millioner kr. Differansen på 32,0 millioner
kr fremmes som økt behov for låneopptak i 2019 på bakgrunn av denne sak.
For status og framdrift i de enkelte prosjekter vises til rapportering per 1. kvartal.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Investeringsbudsjettet for 2019 økes med 57,7 millioner kr i henhold til vedlegg 1.
2. Investeringene finansieres slik:

a. Momskompensasjon investeringer
kr 5 624 000
b. Bruk av lån
kr 52 064 000
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 32,0 millioner kr.
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