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Sluttregnskap investeringsprosjekter per 31.12.2018 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 950 Ny kommunal barnehage 

(Fagerlund) til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 39,9 millioner kroner mot justert 
utgiftsramme på 37,8 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 2,1 millioner kroner. 

2. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 977 Brandbu ungdomsskole – 
rehabilitering til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 95,8 millioner kroner mot 
justert utgiftsramme på 78,5 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 17,3 millioner kroner. 

3. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 978 Brandbu barneskole til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 151,5 millioner kroner mot justert 
utgiftsramme på 161,0 millioner kroner, dvs. et mindreforbruk på 9,5 millioner kroner. 

4. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 984 Markadompa til orientering. 
Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 52,5 millioner kroner mot justert utgiftsramme på 56,0 
millioner kroner, dvs. et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Sluttregnskap prosjekt 950 Ny kommunal barnehage Ja 
Sluttregnskap prosjekt 977 Brandbu ungdomsskole Ja 
Sluttregnskap prosjekt 978 Brandbu barneskole Ja 
Sluttregnskap prosjekt 984 Markadompa Ja 
  
 
 

Oppsummering 
Rådmannen legger i saken fram sluttregnskap for fire avsluttede investeringsprosjekter (per 
31.12.2018): Ny kommunal barnehage (Fagerlund), Brandbu ungdomsskole – rehabilitering, 
Brandbu barneskole og Markadompa. I sluttregnskap ligger vekten på å vise forbruk og avvik i 
forhold til gitt ramme. Sluttregnskapet viser også prosjektspesifikk finansiering der dette er 
aktuelt, og generell finansiering (momskompensasjon og lån). Rådmannen anbefaler 
kommunestyret å ta sluttrapportene til orientering. 
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Saken behandler sluttregnskap for investeringsprosjektene 

 950 Ny kommunal barnehage (Fagerlund) 

 977 Brandbu ungdomsskole – rehabilitering 

 978 Brandbu barneskole 

 984 Markadompa 

Sluttregnskapene avgis på grunnlag av veilederen Budsjettering av investeringer og avslutning av 
investeringsregnskapet (Kommunal- og regionaldepartementet 2011/2016), pkt 7.4.  Her står det 
bl.a. «Sluttregnskapene avsluttes ved overtakelse og bruk av investeringsobjektet.»; og: 
«Sluttregnskap for investeringsprosjekter. «Investeringsprosjekter avsluttes med å sette opp et 
sluttregnskap, hvor avvik i forhold til kostnadsrammen framgår. Sluttregnskapet kan vise 
prosjektspesifikk finansiering, og salderes med generell finansiering. Eventuelle påløpte utgifter i 
garantiperioden føres opp i egne prosjekter.»  
 
Sluttregnskapene omhandler derfor det som enkelt kan kalles «byggeprosjektet». For flere av 
prosjektene har det vært slik at prosjektet har fullført gjenstående arbeider etter at 
driftsorganisasjonen har tatt bygget i bruk (tjeneste og eiendomsavdeling), etter overtakelse. Disse 
arbeidene, som prosjektet har bestilt, er også regnskapsført på prosjektet, og inngår i tallene som 
rapporteres. 
 
Prøveperioden for tekniske anlegg er forvaltet av driftsorganisasjonen og er ikke belastet 
byggeprosjektet. 
 
Det er fortløpende avgitt rapport fra prosjektene i tertialrapporter og årsregnskap.  
 
Regnskapsoppstillingen i tabellen under viser påløpte utgifter (brutto) og såkalt prosjektspesifikk 
finansiering for de fire prosjektene samlet per 31.12.2018.  
I finansieringen inngår «øremerkede tilskudd» (for eksempel  investeringstilskudd fra Husbanken) og 
momskompensasjon og lån som vises samlet som «annen generell finansiering». 
 

 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
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Kommunal- og regionaldepartementets veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av 
investeringsregnskapet (KRD 2011/2016).   
 
Eksisterende planer 
- 
 
Gjeldende vedtak 
- 
 
Økonomi 
Merforbruk er dekket inn ved tilleggsbevilgning i egne saker, eller i vedtak i årsoppgjør. 
 
Bemanning 
- 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det er utarbeidet separat sluttregnskap i samsvar med KRD-veilederens oppstilling for hvert av 
investeringsprosjektene 950, 977, 978 og 984.  
Sluttregnskap med oppsummerende forslag til vedtak, følger vedlagt, hvert prosjekt for seg.  
 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte vedtak per prosjekt som foreslått i vedlagte 
sluttregnskaper. 
 
Alternativt kan kommunestyret vedta å sende saken tilbake til rådmannen for ytterliger detaljering 
for ett eller flere av prosjektene. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
 

 
Dato: 11. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 


