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JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2022 - PERIODISERING MELLOM ÅR  
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Investeringsbudsjett 2022 nedjusteres etter prognoser per 7.11.2022 for prosjekter som 
ikke blir fullført inneværende år.  
 
Saksutredning: 
Investeringsbudsjettet er ettårig, og for å hensynta dette legges det årlig fram sak i desem-
ber om nedjustering av budsjettet til investeringsprosjekter som ikke blir sluttført innenfor 
kalenderåret. Investeringsmidler som ut fra prognoser ikke vil bli benyttet i 2022 trekkes 
inn, og midlene budsjetteres på nytt i 2023 etter at årsregnskapet for 2022 er avslutta. 
 
Justering av investeringsbudsjett 2022 innebærer at årsbudsjettet blir tilpasset den reelle 
framdriften i investeringsprosjektene. Dette medfører lavere låneopptak enn budsjettert 
inneværende år. Salgsinntekter og eksterne inntekter justeres også ned i årets budsjett, i 
henhold til framdrift i de aktuelle investeringsprosjektene. Refusjon investeringsmoms 
justeres ned i henhold til takten på samla investeringer. 
 
Nedtak av investeringsbudsjettet bygger på prognoser per 7.11.2022. 
 
Følgende tabell viser hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2023. 



 
 

 
 
 

Prosjektnr. og navn
 Justert 

budsjett 2022 
 Prognose 

2022 
 Overføres til 

2023 
001212 Gatelys - avmåling og oppgradering 1 205 0 -1 205
001304 Vidarheim barnehage - gesims 495 35 -460
001311 ØHH/Tretten kontorbygg - alternative energikilder 500 0 -500
001325 Vidarheim barnehage - ventilasjonsanlegg 750 100 -650
001329 Tretten kontorbygg - lydisolering og oppgr. kontorer 750 150 -600
001334 Tingberg - oppgradering samfunnshussalen 138 0 -138
001338 Tingberg boligfelt - opparbeidelse/sikring lekeplass 482 250 -232
001349 Fire kommunale boliger for storfamilier 6 000 0 -6 000
001350 Tre og fire roms leiligheter - utredning og bygging 100 0 -100
001352 Tretten kontorbygg - nytt ventilasjonsanlegg 1 000 100 -900
001353 Tretten samfunnshus - oppgradering av himling 200 0 -200
001354 ØHH - etablere avskjermet rom 280 0 -280
001355 Øyer rådhus - oppgradering av gulv i lagerhall 138 0 -138
001056 Forprosjekt arkiv 390 50 -340
001067 Skole - Kjøp av iPader 2022 1 520 900 -620
001072 Kjøp av biler 2021 1 500 0 -1 500
001073 Kulturminneskilting 400 0 -400
001081 Barnehage - IKT-prosjekter 150 0 -150
Sum -14 413
006013 Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 226 0 -226
006020 Hovedleningsnett til høydebasseng Øyer/Hafjell 13 998 500 -13 498
006021 Øvre trykksone Tingberg - ledningsanl Haug-Øyer kirke 200 0 -200
006025 Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen) 100 0 -100
006106 Oppgradering Tretten RA 100 0 -100
006201 Avløpstiltak sammen med Lillehammer 8 000 0 -8 000
006206 Tilknytning randsone Flatstulen (Øygardsvegen) 3 582 1 500 -2 082
006207 Dimensjonsøkning VL Berg - SP Ensby - med Nye Veier 600 0 -600
006209 Rehabilitering VL Hafjell hotell - Solvang 149 0 -149
006210 Rehabilitering SP Kneika - Ruglykkja 76 0 -76
006211 Avløpspumpestasjon Granrudmoen 8 500 1 720 -6 780
006212 Langvik pumpestasjon - heve gulv 600 0 -600
006213 PLS- Pellestova pumpestasjon 300 0 -300
006214 Rehab VA-nett Klokkerstien 4 800 500 -4 300
006215 Overføringsledning avløp G/S-veg Mosåa PS-Hunder 20 000 0 -20 000
Sum VA -57 011
Samla budsjettjusteringer -71 424

Endring i finansiering
006999 Bruk av lån Vann og avløp 57 684
006999 Refusjon fra andre private -673 
000001 Bruk av lån øvrige investeringer -5 387 
000001 Investeringsmoms 2 300
07700 Refusjon fra andre private (Trodal) 15 500
08100 Andre statlige overføringer (Husbanken) 2 000
Sum endringer 71 424



Vurdering: 
Framdrift på investeringsprosjekter i 2022 er god, men det er noen prosjekter som ikke vil 
bli sluttført inneværende år, samt at noen prosjekter har utsatt oppstart. Lang leveringstid 
på enkelte varer og komponenter bidrar til utsatt framdrift i flere prosjekter.  
 
Når det gjelder prosjektet i Trodal forventes årets planlagte investeringer gjennomført. Det 
er lagt inn inntekter knytta til Trodal i årets investeringsbudsjett, både gjennom utbyggings-
avtaler og tilskudd til flomsikringsprosjekt. Disse inntektene ligger ikke an til å komme før i 
2023, og medfører økt bruk av lån inneværende år, og tilsvarende lavere når inntektene blir 
regnskapsført i 2023. Økt bruk av lån som finansiering i investeringsbudsjettet 2022 dekkes 
av tidligere års ubrukte lånemidler og medfører ikke økt låneopptak i forhold til gitte låne-
fullmakter. 
 
Innenfor investeringer vann og avløp er det forsinket framdrift som skyldes ulike forhold. 
Flere planlagte forprosjekter krever avklaring mot KDP Øyer sør, og blir gjennomført i 2023. 
To av de største planlagte prosjektene i år har utsatt framdrift; Hovedledningsnett høyde-
basseng Hafjell på grunn av avklaring av plassering gjennom grunneieravtaler, og overfør-
ingsledning for avløp Mosåa pumpestasjon – Hunder på grunn av avklaring rundt E6-utbyg-
ging. Ny avtale med Lillehammer kommune er ikke på plass, og fører til utsettelse av avløps-
tiltak sammen med Lillehammer. Prosjektering av avløpspumpestasjon Granrudmoen har 
vært mer tidkrevende enn forutsatt, og selve prosjektutførelsen vil skje i 2023. Ved utlysn-
ing av anbud på rehabilitering av VA-nett Klokkerstien kom det ikke inn anbud, og konkur-
ransen må lyses ut på nytt. Utsatt framdrift på prosjekter innenfor vann og avløp medfører 
utsatt låneopptak på 57 millioner kroner.  
 
Samlet får Øyer kommune utsatt låneopptak med 52 millioner kroner i 2022. Dette er hen-
syntatt i framlagt økonomiplan for 2023-2026. 
 
Det foretas ikke endring i bevilgning til det enkelte investeringsprosjekt i denne saken. Når 
regnskap 2022 er avlagt, med de endelige investeringsutgifter for året, vil det blir framlagt 
egen sak for kommunestyret for overflytting av gjenstående budsjettmidler. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjett 2022 som det framgår av 
tabellen i saksframlegget. 
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