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123/12 Kommunestyret 18.12.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Investeringsbudsjettet for 2012 justeres i samsvar med vedlagte regneark. 
 
 
 
Bakgrunn: 
 

Kommunestyret skal for hvert budsjettår vedta kommunens årsbudsjett med en driftsdel og en 
investeringsdel. Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og 
utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det følger således av kommuneloven at 
investeringsbudsjettet er ettårig, det vil si at bevilgningene er årsavhengige. Dette inne-bærer 
for eksempel at et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i 
investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det 
aktuelle budsjettåret. 
 
Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter 
som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. 
 
Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker 
kommunestyrets bevilgninger, må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. 
Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/-reduksjoner i utgifter eller inntekter. 
Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas 
med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse 
med en budsjettregulering. 
 
 
Vurdering: 
 

Det vil ikke være tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investerings-
prosjekter anses fullfinansiert etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak. 
Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak kan ikke regnes som bevilgninger som 
kan disponeres i inneværende år. 
 
Tidligere skulle all merverdiavgiftskompensasjon inntektsføres i driftsregnskapet. Fra 2010 
ble den regelen endret, slik at merverdiavgiftskompensasjon for anskaffelser i investerings-
regnskapet skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Overgangsordningen tilsier at for 2012 
skal 60% av merverdiavgiftskompensasjonen overføres fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet som inntekt, og er da med og finansierer deler av investeringen. I 
budsjettet til Marker kommune er det lagt inn 100% merverdiavgiftskompensasjon, men i 
regnskapet bruker vi 60% merverdiavgiftskompensasjon, og den differansen er en del av 
vedlagte budsjettjustering. 



  Sak 123/12 
 

 
Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig. Det vil si at prosjekter som vi budsjetterer 
i 2012, men som vi av en eller annen grunn ikke gjennomfører i 2012, må det lages budsjett-
endring på i 2012, og så må vedtaket opp på nytt i 2013, hvis prosjektet skal gjennomføres da. 
Noen av vedlagte budsjettjusteringer er ikke gjennomførte prosjekter eller delvis 
gjennomførte prosjekter i 2012, og da må det lages en budsjettendring. 
 
Så er det også slik at det som budsjetteres som bruk og avsetning til disposisjonsfond, 
avsetning og bruk av bundet investeringsfond, overføring fra driftsregnskapet og overføring 
til investeringsregnskapet må være likt det som føres i regnskapet. Noen av vedlagte 
budsjettjusteringer skyldes denne regnskapsregelen. 
 
 
Vedlegg: 
 

Investeringsregnskapet 2012 – budsjettendringer, regneark 
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Ark1

		Investeringsregnskap - budsjettendringer desember 2012

		Prosjekt 003 Bolig Idrettsveien

		Tekst		Regnskap 2012		Budsjett 2012		Budsjettendring desember 2012

		Sum bruk		1,913,687.50		1,787,000.00

		Overføring Staten		-530,000.00		-438,000.00

		Overføring fra drift		-229,570.50		0.00		-229,570.50

		Bruk av lån				-1,349,000.00		194,883.00

		Overført 60% mva komp fra drift kr 229.570,50, justert bruk av lån fra 

		kr 1.349.000,- til kr 1.154.117,-.

		Prosjekt 005 Salg av fast eiendom

		Tekst		Regnskap 2012		Budsjett 2012		Budsjettendring

		Salg		-55,446.00

		Avsatt til Tomtefond						55,446.00

		Avsatt til tomtefond - bundet fond investering - 251 00 004.

		Prosjekt 006 Egenkapitalinskudd KLP

		Tekst		Regnskap 2012		Budsjett 2012		Budsjettendring

		Aksjer		441,848.00

		Bruk av disp fond						-441,848.00

		Finansieres ved bruk av disposisjonsfond 0940.1400.120

		Prosjekt 007 Salg av tomt

		Tekst		Regnskap 2012		Budsjett 2012		Budsjettendring

		Salg av tomt 		-421,528.08

		Avsatt til tomtefond						-421,528.08

		Avsatt til tomtefond - bundet fond investering 251 00 004.

		Prosjekt 172 Brannalarm Ørje kirke

		Tekst		Regnskap 2012		Budsjett 2012		Budsjettendring

		Brannalarm				44,000.00

		Mva				11,000.00

		Bruk av disp fond				-44,000.00

		Overføring fra drift				-11,000.00

		Brannalarm						-44,000.00

		Mva						-11,000.00

		Bruk av disp fond						44,000.00

		Overføring fra drift						11,000.00

		Budsjettet er flyttet til Rødenes kirke prosjekt 173

		Prosjekt 173 Brannalarm Rødenes kirke

		Tekst		Regnskap 2012		Budsjett 2012		Budsjettendring

		Brannalarm		44,000.00

		Bruk av disp fond						-44,000.00

		Finansieres ved bruk av disposisjonsfond - se vedtak Ørje kirke 





Ark2

		Budsjettjustering investeringsregnskapet for desember 2012

		Tekst		Konto		Ansvarssted		Funksjon		Prosjekt		Budsjett 2012		Endring budsjett

		003 Bolig Idrettsveien

		Bruk av lån		0910		5110		265		003		-1,349,000.00

		Overføring fra drift		0970		5110		265		003				-229,570.50

		Overføring til investering		1570		5110		265		003				229,570.50

		Bruk av lån		0910		5110		265		003				-1,154,117.00



		Ikke ført overføring av 60% mva komp fra drift til investering. Det gjør at bruk av lån må reduseres til kr 1.154.117,-.

		Prosjektet er ferdigstilt.

		005 Salg av fast eiendom

		Overføring til tomtefond		0550		1760		315		005				55,446.00

		Salg av tomt avsatt til bundet investeringsfond - fond 251 00 004

		006 Egenkapitalinskudd

		Bruk av disp. fond KLP		0940		1400		120		006				-441,848.00

		Egenkapitalinskudd KLP bruk av disposisjonsfond 

		007 Salg av Tomt

		Overføring til tomtefond		0550		1760		315		007				421,528.08

		Salg av tomt avsatt til bundet investeringsfond - fond 251 00 004

		172 Brannalarmanlegg Ørje kirke

		Tbf bruk av disp fond		0940		1700		390		172				44,000.00

		Tbf overføring inv.		0970		1700		390		172				11,000.00

		Tbf overføring fra drift		1570		1700		390		172				-11,000.00

		Dette er ikke gjennomført i 2012.

		173 Brannalarmanlegg Rødnes kirke

		Bruk av disp fond		0940		1700		390		173				-44,000.00

		Brannalarmanlegg Rødnes kirke, finansiert ved bruk av disposisjonsfond

		202 Opprusting naturfagrom skolen

		Tbf bruk av lån		0910		5110		222		202				100,000.00

		Tbf overføring fra drift		0970		5110		222		202				25,000.00

		Tbf overføring til invest		1570		5110		222		202				-25,000.00

		Overføring fra drift		0970		5110		222		202				-21,481.65

		Overføring til invest		1570		5110		222		202				21,481.65

		Bruk av lån		0910		5110		222		202				-157,532.10

		Overført 60% mva fra drift til investering iht gjeldende regnskapsregler. Bruk av lån blir noe 

		høyere enn budsjettert opprinnelig.

		203 utbedring Marker skole

		Tbf materialer og vedl		0250		5110		222		203				-650,000.00

		Tbf mva		0429		5110		222		203				-160,000.00

		Tbf bruk av lån		0910		5110		222		203				650,000.00

		Tbf overf. Fra drif		0970		5110		222		203				160,000.00

		Tbf overf til invest		1570		5110		222		203				-160,000.00

		Prosjektet blir i sin helhet gjennomført i 2013.

		204 Møbler Marker skole

		Tbf overf fra drift		0970		5110		202		204				38,000.00

		Tbf overf til invest		1570		5110		202		204				-38,000.00

		Overf fra drift		0970		5110		202		204				-23,000.00

		Overf til investering		1570		5110		202		204				23,000.00

		Oveført 60% mva fra drift til investering iht gjeldende regnskapsregler.

		230 Utstyr Grimsby barnehage

		Tbf inventar og utstyr		0200		2300		221		230				-50,000.00

		Tbf mva		0429		2300		221		230				-13,000.00

		Tbf bruk av disposisjonsfond		0940		2300		221		230				50,000.00

		Tbf overføring fra drift		0970		2300		221		230				13,000.00

		Tbf overføring fra invest		1570		2300		221		230				-13,000.00

		Vedtaket er tilbakeført, da alle investeringer må være på minst kr 100.000,- og ha en levetid 

		på minst 3 år.

		513 Lihammeren/Krogstad tomter

		Tbf vedlikehold bygg		0230		5110		130		513				-1,629,000.00

		Tbf bruk av bundne fond		0950		5110		130		513				1,629,000.00

		Denne investeringen er foreløpig utsatt.

		516 Utvidelse Sletta industriområde

		Tbf vedlikehold bygg		0230		5110		300		516				-149,000.00

		Tbf bruk av fond		0950		5110		300		516				149,000.00

		Denne investeringen er foreløpig utsatt.

		517 Møbler rådhuset

		Tbf bruk av disp fond		0940		5110		130		517				120,000.00

		Tbf overføring fra drift		0970		5110		130		517				30,000.00

		Tbf overføring til invest		1570		5110		130		517				-30,000.00

		Overføring fra drift		0970		5110		130		517				-23,700.00

		Overføring til invest		1570		5110		130		517				23,700.00

		Bruk av disp fond		0940		5110		130		517				-173,432.00

		518 Renseanlegg Svendsbykrysset

		Tbf vedlikeh. Byggetj		0230		5102		350		518				-2,400,000.00

		Tbf overf fra andre		0890		5102		350		518				1,600,000.00

		Tbf bruk av lån		0910		5102		350		518				800,000.00

		Prosjektet er ikke gjennomført i 2012.

		519 Varmepumpe Rådhuset

		Tbf bruk av lån		0910		5110		130		519				737,000.00

		Tbf konto 0250		0250		5110		130		519				-737,000.00

		Inventar		0200		5110		130		519				650,000.00

		Vedlikehold		0230		5110		130		519				108,804.00

		Materialer		0250		5110		130		519				120,000.00

		Mva		0429		5110		130		519				219,700.00

		Overført fra drift		0970		5110		130		519				-131,820.00

		Overført til investering		1570		5110		130		519				131,820.00

		Bruk av lån		0910		5110		130		519				-966,684.00



		Prosjektet ble noe dyrere enn planlagt, derfor denne endringen.

		524 Kjøp av Storgata 24

		Kjøp av bygg		0285		5110		265		524				1,035,000.00

		Tilskudd		0810		5110		265		524				-222,000.00

		Bruk av lån		0910		5110		265		524				-813,000.00



		Budsjettjustering på tidligere kommunestyrevedtak

		525 Lydanlegg Rådhuset

		Tbf overf fra drift		0970		6321		385		525				25,000.00

		Tbf bruk av disp fond		0940		6321		385		525				100,000.00

		Overført fra drift		0970		6321		385		525				-15,000.00

		Overført til investering		1570		6321		385		525				15,000.00

		Bruk av disp fond		0940		6321		385		525				110,000.00



		Noe høyere kostnader enn antatt, derfor denne budsjettjusteringen.

		527 Salg leilighet 

		Andre kostnader		0120		1760		265		527				19,337.00

		Mva		0429		1760		265		527				3,162.00

		Salg		0670		1760		265		527				-420,955.00

		Avsetning tomtefond		0550		1760		265		527				-398,456.00

		Avsettes til tomtefond - bundet investeringsfond - 251 00 004

		528 Kjøp av Storgata

		Andre kostnader		0120		5110		265		528				12,548.00

		Kjøp av bygg		0285		5110		265		528				440,000.00

		Overføring		0810		5110		265		528				-81,000.00

		Bruk av lån		0910		5110		265		528				371,548.00

		631 Minibuss UKH

		Tbf kjøp av minibuss		0210		6324		231		631				-100,000.00

		Tbf bruk av dispfond		0940		6324		231		631				100,000.00

		Kjøp av minibuss - drift		1210		6324		231						50,000.00

		Omkostninger minibuss		1210		6324		231						50,000.00

		Finansiert disp fond		1940		6324		231						-100,000.00



		Kjøp av minibuss, flyttet fra investering til drift, da investeringen er på under kr 100.000,-.

		536 Tilfluktsrom Rådhuset

		Vedlikehold		0230		5110		130		536				53,075.00

		Vedlikehold		0230		5110		130		536				312,500.00

		Mva		0429		5110		130		536				91,394.00

		Bruk av bundet inv. Fond		0958		5110		130		536				-456,969.00

		Overføring fra drift		0970		5110		130		536				-54,840.00

		Overføring til invest		1570		5110		130		536				54,840.00



		Denne utgiften til oppussing av tilfluktsrom, dekkes av bundet investeringsfond

		511 ENØK kommunale bygg

		Tbf bruk av lån		0910		5110		130		511				3,200,000.00

		Tbf overføring fra drift		0970		5110		130		511				800,000.00

		Tbf overføring til invest		1570		5110		130		511				-800,000.00

		Overføring fra drift		0970		5110		130		511				-107,262.00

		Overføring fra investering		1570		5110		130		511				107,262.00

		Bruk av lån		0910		5110		130		511				-951,603.00



		Dette prosjektet er ikke fullført i 2012, derfor brukt mindre enn antatt.

		380 Vedlikehold helsestasjon

		Tbf overføring til drift		0970		5110		232		380				73,000.00

		Tbf overføring fra invest		1570		5110		232		380				-73,000.00

		Overføring drift		0970		5110		232		380				-43,800.00

		Overføring fra invest		1570		5110		232		380				43,800.00

		Dette prosjektet er ferdig i 2012, justering merverdiavgift.

		0

		Båtkafe Tangen

		Kjøp av anlegg		0285		7600		325						2,400,000.00

		Finansiering av anlegg		0910		7600		325						-2,400,000.00

		Tbf kjøp av anlegg		0285		7600		325						-2,400,000.00

		Finansiering av anlegg		0910		7600		325						2,400,000.00

		Prosjektet blir ikke gjennomført i 2012

		512 Kloakkledningsnett - sanering

		Tbf bruk av lån		0910		5102		350		512				1,470,000.00

		Bruk av lån		0910		5102		350		512				-855,000.00

		Blir ikke brukt så mye som opprinnelig budsjett, derfor justering på bruk av lån

		630 Kunstgressbane

		Tbf overføring fra drift		0970		5113		381		630				-1,425,000.00

		Tbf overføring fra invest		1570		5113		381		630				1,425,000.00

		Overføring fra drift		0970		5113		381		630				-1,296,332.00

		Overføring fra invest		1570		5113		381		630				1,296,332.00

		Tbf bruk av lån		0910		5113		381		630				998,000.00

		Bruk av lån		0910		5113		381		630				-2,000,000.00



		Prosjektet ble dyrere enn antatt, derfor denne justering.

		510 Fysiske tiltak i Ørje sentrum

		Tbf overføring fra drift		0970		7600		325		510				-478,000.00

		Tbf overføring til investering		1570		7600		325		510				478,000.00

		Overføring fra drift		0970		7600		325		510				-192,200.00

		Oveføring til investering		1570		7600		325		510				192,200.00

		Overføring fra drift		0970		7600		325		510				-689,100.00

		Overføring til investering		1570		7600		325		510				689,100.00

		 

		Endring på overføring fra drift for finansiering av fysiske tiltak i Ørje Sentrum

		422 IKT Investeringer

		Tbf overføring fra drift		0970		1420		202		422				119,000.00

		Tbf overføring til invest		1570		1420		202		422				-119,000.00

		Overføring fra drift		0970		1420		202		422				-45,600.00

		Overføring til investering		1570		1420		202		422				45,600.00

		Tbf bruk av lån		0910		1420		202		422				400,000.00

		Bruk av lån		0910		1420		202		422				-333,900.00

		Tbf bruk av disp fond		0940		1420		202		422				77,000.00

		Endring på bruk til IKT, derfor denne justering mellom låneopptak og bruk av disposisjonsfond.
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