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Svar på spørsmål om budsjettreguleringer investering 1. tertial 2019 
 
Viser til spørsmål fra Høyre fremlagt i Formannskapet 5. juni 2019 

 

Generelt:  

 

I det fremlagte regnearket fra Høyre er kolonnene «Totalt regnskap» og » nytt 

revidert budsjett» slått sammen til ny kolonne «kontroll av rammer». Dette er i igjen 

kontrollert mot kolonnen «Ny total ramme» i rådmannens budsjettforslag. 

 

Dersom et prosjekt ikke er avsluttet vil ikke disse tallene nødvendigvis være det 

samme. Det kan ligge budsjettbevilgninger senere i perioden som dermed ikke er en 

del av årets reviderte budsjett.  Det er bare prosjekter som avsluttes i 2019 som ikke 

får avvik ved en slik avstemming. 

 

Nærmere forklaring til kolonnene 

Kolonnen revidert budsjett er Opprinnelig budsjett (vedtatt i HP 2019-2022) + evt 

reguleringer hittil i 2019. Prosjekter med gjenværende budsjettmidler fra 2018 er 

regulert, samt reguleringer som følge av politiske vedtak.  

Kolonnen endring er beløpet rådmannen foreslår å justere det regulerte budsjettet 

med, altså behov for en ny bevilgning eller reduksjon av tidligere bevilgninger.  

Nytt revidert budsjett er summen av revidert budsjett og endring.  

Ny total ramme viser tidligere vedtatt ramme + endring. Noen prosjekter er løpende 

og har derfor hverken total ramme eller totalt regnskap.  

 

Eksempel 0248 – Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal.  
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Revidert budsjett (resterende budsjett fra 2018) er 458 000 kr. Det er påløpt 569 000 

kr i kostnader på prosjektet hittil i 2019 og det er derfor behov for å tilføre rammen og 

budsjettet 111 000 kr. Dette gir nytt revidert budsjett på 569 000 kr i 2019 og Total 

ramme øker fra 7 mill. kr til 7,111 mill. kr. 

 

Eksempel 0618 – Ljungbyveien, nye institusjons – omsorgsboliger 

Prosjektet gikk med merforbruk på 404 000 kr i 2018. Det ble derfor overført negativt 

revidert budsjett fra 2018 til 2019. I F-sak 7/19 ble det vedtatt å styrke rammen og 

revidert budsjett med 500 000 kr. Dette gir nytt revidert budsjett på 96 000 kr og ny 

total ramme på 16,5 mill. kr.  

 

 

Pkt 31 – 0995 Finansiering investering 

Beløpet i tabellen med endring på 3,485 mill. er riktig.  Men det stemmer som påpekt 

fra Høyre at nytt revidert budsjett skal være 5,885 mill. kr Tabellen må derfor 

oppdateres med dette. I kommentaren til tabellen skal også teksten endres til 

følgende: 

«Rådmannen foreslår å benytte 3,485 mill. fra ubundet investeringsfond»  
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