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Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 2 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter slik at budsjettet for 2019 øker og 
budsjettskjema 2a endres slik: 
 
Investeringer i anleggsmidler    kr 23 102 878 
Utlån og forskutteringer    kr    2 051 900 
Tilskudd til investeringer   kr       592 000 
Momskompensasjon     kr    1 589 201 
Bruk av tidligere års ubrukte lånemidler   kr 20 921 677 
 
Budsjettskjema 2b endres som vist i detaljert budsjettjustering som er vedlagt. 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Detaljert budsjettjustering av investeringsprosjekter med restmidler fra 2018. Ja 
 

Oppsummering 
Noen investeringsprosjekter viste ved årsavslutningen 2018 merforbruk og noen viste 
mindreforbruk. Investeringsregnskapet hadde tilstrekkelig fri finansiering, dvs ikke øremerket 
konkrete prosjekt. Dette medførte at investeringsregnskapet totalt ble gjort opp med 0,- i udekket 
beløp, jf. veileder.  
 
Det er en del investeringsprosjekter som videreføres fra 2018 til 2019. Siden investeringsbudsjettet 
er ettårig, må disse investeringsprosjektene få vedtak om videreføring av ubrukte midler fra 2018 
til 2019 for å kunne fortsette framdriften i 2019.  
 
I K-sak 19/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 1, ble det vedtatt å 
overføre restmidler på prosjekt uten budsjettmidler i 2019, men med aktivitet før 
årsoppgjørssaken. 
 
Denne saken behandler øvrige investeringsprosjekt med restmidler pr 31.12.2018.  
 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 09.05.2019 
Kommunestyret 23.05.2019 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Investeringsbudsjettet er ettårig og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra kommunen 
investeringsutgifter for budsjettåret 2019. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven. 
Gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter. 
Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap. 
 
Eksisterende planer 
Investeringsprosjekter vedtatt i 2018 eller tidligere som bør videreføres til 2019. 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan 2018-2021, inklusiv budsjettjusteringer i 2018. 
Budsjett og økonomiplan 2019-2022. 
Regnskap 2018. 
K-sak 19/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 1. 
 
 
 
Økonomi 
Investeringsbudsjettet for 2019 økes i henhold til forslag til vedtak. Det er ikke foreslått å 
rebudsjettere mer enn det er eksisterende finansiering til. 
 
 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Investeringsregnskapet for 2018 er gjort opp med udekket beløp kr 0,-.  Investeringsregnskapet 
hadde noen investeringsprosjekter med merforbruk. Disse dekkes av ubudsjetterte salgsinntekter. 
Budsjettert finansiering er felles for alle investeringsprosjekter (med noen få unntak) og så langt 
investeringsregnskapet har frie midler til finansiering skal investeringsregnskapet gjøres opp med 
udekket beløp kr 0,-, jf. veileder.  
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For 2018 var merinntektene betydelig større enn merutgiftene. For detaljert oversikt over 
merforbruk og merinntekter vises til regnskapssaken som legges frem i samme møte.   
 
Rådmannen har gjennomgått investeringsprosjekt med mindreforbruk og foreslår rebudsjettering av 
følgende prosjekt som ikke er tatt med i den første rebudsjetteringssaken:  
 

 
 
Med dette foreslår Rådmannen en del budsjettmidler inndratt, enten som følge av at prosjekt er 
avsluttet, eller utsatt over år. «Nytt sykehjem og omsorgsboliger Sagatangen» er dessuten videreført 
med endrede forutsetninger, jf vedtatt budsjett og økonomiplan 2019-2022. Under vises oversikt 
over foreslåtte inndratte beløp:  
 

 

 Foreslått rebudsjettert, del II  Utlån 
 Investering i 

anleggsmideler 

 Moms-

kompensasjon * 

 Øremerkede 

tilskudd 

 Øremerkede 

lånemidler 

 Ubrukte 

lånemidler 

Startlån 2 051 900              2 051 900     -                  

Grunnerverv flomforebygging 4 164 479,00    

Egenandel flomsikring Brandbu     2 000 000,00 

V(A) Julibakka 500 000,00        

V/A Nødstrømsaggregat 570 574,00        

V/A Brandbu sentrum 200 225,00        

Klokkerlåven 200 000,00        40 000                 

Trafikksikringstiltak 54 750,00          10 950                 

V/A Plassbakken - Teslo 2 989 931,00    

IKT 62 311,00          12 462                 

Utbedring vognskjul Bjoneroa barnehage 468 219,00        93 644                 

Oppgradering veger 45 944,00          9 189                    

Brandbu sentrum - flomsikring broer** 1 739 171,00    347 834               

V/A Reinvesteringer vann- og avløpsledninger 1 176 225,00    

V/A Fredheim 55 438,00          

Lukking brannavvik kommunale bygg og kirker 2 981 765,00    596 353               

Universell utforming kommunale bygg 1 454 037,00    290 807               

Oppgradering/påkostning kommunale bygg 939 809,00        187 962               

Boligplan- anskaffelse av leilighet*** 3 500 000,00    592 000         

20 921 677   

Sum 2 051 900              23 102 878,00  1 589 201            592 000         2 051 900     20 921 677   

* Momskompensasjon er frie inntekter, er fordelt på prosjekt så en ser beregningsgrunnlaget. 

** Prosjektet var opprinnelig ikke budsjettert med mva-komp, men det er allerede regnskapsført nærmere kr 200 000 i momskompensasjon på prosjektet 

*** Ikke videreført buds jettert momskompenas jon på pros jektet, da  det ikke er momskompensas jon på kjøp av lei l ighet. Ti l skuddet er redusert ti l  

maks imalt ti l skuddsbeløp fra  Husbanken ved kjøp av lei l ighet.   

 Mindreforbruk som foreslås inndratt 

Ringforsyning Gran sentrum 82 416                       Prosjektet er avsluttet 

Nytt sykehjem og omsorgsboliger Sagatangen 18 761 580               

Prosjektet er utsatt og har endrete forutsetninger.  Det er 

vedtatt et budsjett på 5 mill  kr i  2019 som antas å være 

tilstrekkelig for prosjektering i 2019. 

Marka helse og omsorgssenter                     138 783 

Utgiftene gjelder utredningsarbeid og arbeid med 

reguleringsplan. Prosjektet, inkludert arbeid med 

reguleringsplan, ble stoppet pga. endret framdrift for 

anlegget på Sagatangen.  Arbeidene på Marka kan ikke 

starte før brukerne er flyttet ti l  Sagatangen.  Iflg vedtatt 

budsjett gjenopptas prosjekteringen i 2021.

Vegstasjon 316 152                    Prosjektet er utsatt ti l  2021

Ny kommunal barnehage 48 251                       Prosjektet er  avsluttet

Brandbu ungdomsskole - rehabilitering 104 957                    Prosjektet er avsluttet

Kjøp av aksjer (EK-tilskudd KLP) 15 008                       

Sum som foreslås inndratt/ikke videreført 19 467 148               
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For de prosjektene som er utsatt er ikke ovennevnte restmidler innarbeidet i budsjett og 
økonomiplan 2019-2022.  
 
 
Oppsummert ser dette slik ut:  
 

 
 
Ubudsjetterte salgsinntekter er benyttet til finansiering av investeringsregnskapet for 2018. Dette 
førte til at behovet for lånemidler til finansiering var mindre enn det ellers ville vært.    
 
Det er ca 17 mill kr til rest i ubrukte lånemidler, dersom Rådmannens forslag i denne sak vedtas. 
Dette reduserer låneopptak for 2019 tilsvarende, dersom eventuelt ikke disse lånemidlene benyttes 
til konkrete investeringer som vedtas av K-styret. 
 
Når det gjelder øvrig budsjettert finansiering i 2018, er 12,8 mill kr tilskudd som ikke er benyttet. 
Dette er hovedsakelig tilskudd til nytt sykehjem og omsorgsboliger som vi ikke kan påregne å få. 
Vedtatt budsjett og økonomiplan 2019-2022 og videre investeringsplan for 2023 inneholder samlet 
anslått tilskuddsbeløp på prosjektet. 6,2 mill kr er momskompensasjon, som selvsagt faller bort når 
prosjekt ikke gjennomføres, evt kan budsjetteres med om det er momskomp på ny foreslått 
investering.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen. 
 

 
Dato: 29. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 

Merforbruk investeringer -1 397 515             

Merforbruk avdrag formidlingslån -526 870                

Sum merforbruk pr prosjekt investeringsregnskap -1 924 385             

Ikke budsjetterte inntekter 18 886 854            

Netto merinntekt 16 962 468            

Sum som foreslås inndratt/ikke videreført 19 467 148            


