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Innledning  
Rødt legger med dette fram sitt andre selvstendige budsjettforslag og økonomiplan etter  
valget i 2019. Det følger en rød tråd fra tidligere budsjettforslag og økonomiplaner fra Rødt.   

Kommunen er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Istedenfor å sette av sparing til fond, 
må kommunen bruke mer av midlene til dagens drift. 

I sitt alternative statsbudsjett har Rødt økt overføringene til kommunene.  

Dersom Stortinget hadde fulgt Rødt sitt alternative statsbudsjett ville det gitt ca. 29 mill.kr 
ekstra til kommunen.                                                                                                             
Halden ville med dette budsjettet hatt et reelt handlingsrom som kunne sikret gode 
velferdstjenester og økt satsning på bedre velferdstjenester.  

Et Alternativ perspektiv.  
Ifølge Perspektivmeldingen til regjeringen Solberg, og som kommunedirektøren bruker som 
styringsverktøy for sitt budsjettforslag vil den norske statens utgifter øke samtidig som 
finansieringsgrunnlaget reduseres, Meldingen hevder at det ikke vil være tilstrekkelig med 
penger til å finansiere offentlig sektor. Rødt mener at dette er en politisk begrunnelse og at 
det finnes alternative, politiske perspektiver.  
 
Norge har aldri vært rikere og rikdommen vil øke i årene som kommer selv med lavere 
oljeinntekter og flere eldre. (Finansdepartementet)  
Problemet er at rikdommen ikke er rettferdig fordelt. Et lite mindretall er blitt svært rike som 
følge av lavere skatter på formuer og store inntekter. Dette øker forskjellene i Norge og utgjør 
en alvorlig trussel mot grunnlaget for velferdsstaten.  
 
Innsparing og effektivisering. 
Driften av de kommunale sektorene blir rammet av Kommunedirektørens  
innsparinger. Når vikarer ikke blir innkalt ved sykdom og stillinger forsvinner eller holdes i  
bero fordi man skal spare lønnsutgifter, rammes både de ansatte og brukere av tjenesten.   
 
I Kommunedirektørens forslag øker renter og avdrag til 135 mill.kr. Dette bidrar til at 
rammene for drift svekkes, og Rødt mener at dette må kompenseres med mer inntekter. 

 
Rødt mener derfor det er nødvendig å styrke sektorene ved å redusere overføringene til 
fond, omfordele midler og øke andre typer inntekter utover Kommunedirektørens forslag.  

Folkehelserapportene viser at Halden er blant kommunene i Norge som har størst utfordring 
med hensyn til vedvarende lavinntekt. En stor andel er utenfor arbeidslivet og mange har 
psykososiale utfordringer. Vi er en kommune med store utfordringer og mangler. Det er derfor 
viktig at vi satser på gode velferdstjenester til alle.  

 
 

        Innføring av heltidskultur!  
Rødt støtter opp om det viktige arbeidet med prosjekt heltidskultur og bevilger nødvendige 
lønnsmidler for å øke andelen ansatte i større stillinger.  
Bemanningskrisen i Hjemmesykepleien er omfattende og hver dag må man hente inn vikarer 
og kjøp fra bemanningsbyråer. Dette kan ikke fortsette!  

 
Bedre lønns og arbeidsforhold, utviklingsprosjekter, veiledning, makt over egen 
arbeidssituasjon og muligheter for heltidsstillinger er noen stikkord som kan motivere 
kvalifisert personell til å søke stilling i Halden kommune.   

 

Investeringer og økonomisk forsvarlighet.  
Det store investeringsnivået som Halden kommune legger opp til vil øke gjelden til ca 4 
milliarder før 2025 ( lånebasert gjeld). Rødt Halden mener det er nødvendig med stram 
prioritering av hvilke investeringer som bør gjennomføres, til hvilken pris og i hvilket tempo.  
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Avsetning til fond.  
Kommunedirektøren fortsetter fondsoppbyggingen og setter av ca. 20 mill.kr i 2022. 
Rødt vil redusere avsetningen fordi vi mener at driftssituasjonen nå er så belastet at 
en større del av fondene må gå til styrking av drift. Rødt vil derfor bruke 15 av 
Kommunedirektørens 20 millioner til drift i 2022. Kommunedirektøren har som 
målsetting at disposisjonsfondet skal utgjøre  8% av de totale driftsinntektene. Rødt 
mener dette er for høyt. Departementet og KS anbefaler 4- 5%, og dette mener vi en 
er tilstrekkelig. 

Fondsoppbygging. Rødts forslag vs Kommunedirektørens forslag  

 2021  2022  2023  2024  2025 

KD  168 109 000 183 719 000 202 688 000 222 067 000 

Rødt 155 000 000   155 000 000   155 000 000   155 000 000   155 000 000 

Rødt Halden vil: 

- Skjerme oppvekstsektoren fra kutt foreslått av Kommunedirektøren  
- Øke andelen faste ansatte i heltidsstillinger jfr. prosjekt heltidskultur             
- Ingen nedleggelser av kommunale barnehager  

- Ingen nedlegging av læringsmiljøteamet  
- Sikre at krisesenteret forblir i Halden 
- Styrke barneverntjenesten 
- Fortsatt fast bemanning i Hagegata og på Brygga  
- Redusere husleieøkningene i kommunale boliger 
- Øke bemanningen i hjemmesykepleien 
- Omsorgslønn opp til tariff 
- Reduksjon av innleie fra private bemanningsbyråer samt kjøp av private 

konsulenttjenester 
- Reduksjon av godtgjøring til politikere 
- 1 million tilbakeføres til Domino/Rockehuset 
- Innføre gratis kulturskole 

 

 
Endringer fra Kommunedirektørens forslag, økonomiske rammer, 
fordeling til sektorene, jfr tabell 1b. (Alle tall i tusen)  
 
Økte inntekter: 

 
Bruk av avsetning til fond     +  15 000 
Økt Statstilskudd jfr statsbudsjettet                +    9 000 
Forventet vekst skatt        +    8 000 
Østfold energi ,utover KD sitt anslag                                   +    5 000 
Bruk av premiefond, dekning av pensjonskostnader  +    8 000 
Skjønnsmidler, fordeling Statsforvalteren                +    3 000 
Økte refusjoner sykepenger                                    +    3 000 
Økt inntektsramme utover KD sitt forslag                     +  51 000          
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Kommunens tjenesteområder  

Sentraladministrasjonen:     
Rødt reduserer sentraladministrasjonens ramme med ca 5 mill. kr. Noe av dette vil imidlertid 
regnskapsføres under andre sektorer, for eksempel private kjøp. 
 
Rødt reduserer lønn og godtgjøringer til politikerne tråd med tidligere valgløfter 2,0 mill.  

Rødt ønsker kraftigere innsats for å redusere bruk av private bemanningsbyråer, konsulenter 
og midlertidig ansatte. Fortsatt brukes titalls millioner på innleie av helsepersonell, rådgivere  
og konsulenter 
   
Rødt endringer:   

                                                                                                   
Redusert godtgjøring politikere     - 2 000 
Effektivisering Administrasjon                                     - 3 541  
Mindre kjøp private konsulenter mv                       - 3 000            
Redusere strykninger                                                           + 3 250      
Totalt                                                            -  5 291 

Kommunalavdeling Undervisning og oppvekst:  
Undervisningssektoren har vært utsatt for harde innstramninger de siste årene. 
Kommunedirektøren foreslår ytterligere innsparinger. (Jfr- liste over innsparingstiltak) Dette vil 
etter Rødts mening forsterke den frustrasjonen som ansatte og foreldre i dag opplever. 
Kommunen ønsker samtidig å prioritere forebyggende arbeid, og barn og unges 
oppvekstsvilkår. Da fremstår det som et paradoks at sektoren fortsatt skal spare flere mill.kr.    
 
Det er uforsvarlig å legge ned læringmiljøteamet etter 2 års drift uten at det foreligger en 
grundig evaluering av tiltaket. Rødt utsetter vurdering av barnehagestruktur i Halden til 
Storbergets utredning har vært behandlet i Stortinget. 
 
Resultatene fra nasjonale prøver viser at Halden ligger i nedre sjikt når det gjelder de 
grunnleggende ferdighetene. Det må derfor jobbes bevisst og strategisk for å heve nivået. 
Det kan ikke skje med reduserte ressurser i sektoren. 
 
Fra neste år innføres en ny reform i barnevernet hvor den kommunale barneverntjenesten 
overtar flere oppgaver fra Staten. Reformen er krevende for kommunen ettersom den ikke er 
fullfinansiert. Rødt styrker derfor barnevernet med 3 ,5 mill.kr.  
 
Rødts endringer:  
Redusert innsparinger  jfr KD forslag                                 + 14 200           
Barnevernreformen, jfr KD liste                                          +   3 500 
Økt personalressurs, jfr KD liste                                         +   4 500 
Lederressurs b-hager                                                         +   2 000                       
Totalt                                                     + 24 200                       

 

Kommunalavdeling helse og mestring  
Kommunen er ansvarlig for å gi gode tjenester til en aldrende befolkning som forventer å ha tillit og 

trygghet til tilbudet.  

 

Hjemmesykepleien er en sentral ressurs i kommunen. Den har vært underfinansiert og har krevd 

betydelige kostnader for overtid og vikarer.  

 

Rødt prioriterer at kommunen i 2022 starter prosjektet med heltidskultur i hjemmesykepleien og setter av 

8,1 millioner til dette. Rødt setter av ytterligere 3,5 millioner til styrking av bemanningen i 

hjemmesykepleien utover kommunedirektørens forslag. Hjemmesykepleien bør etter vår mening 

reformeres til en organisasjon der ansvar og makt føres sammen i komplette team som selv vurderer, 
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vedtar og utfører sine tjenester.  

 

Rødt motsetter seg overgang fra stedbunden til omreisende tjenester ved Hagegata og Brygga 

trygghetsboliger. Kommunedirektørens innsparing på 2 millioner slettes. 

 

Hjelpemiddelsentralen har et stort press på grunn av kommunens økende ansvar for hjemmeboende 

syke. Rødt styrker bemanningen med ett årsverk, 0,8 millioner. 

 

Rødt avsetter 0,2 mill.kr til søknader om ferietilskudd til mennesker med funksjonsnedsettelser  i 2022. 

 

 Rødt endringer  

Redusere innsparinger                                                        +    2 700 

Heltidsprosjekt                                                                     +    8 100 

Økt personalressurs, jfr. KD liste                                         +    3 585 

Krisesenter på anbud, jfr KD liste                                        +    3 500   

Omsorgslønn, jfr KD liste                                      +    2 500   

Hjelpemiddelsentral                                                            +       800 

Totalt                                                                                   + 21 185  

 
 

  
Kommunalavdeling Samfunn og samskaping  

Boligpolitikken  
Fortsatt foreligger det ingen klar strategi for hvordan kommunen skal planlegge og utarbeide 
en boligpolitikk som tilrettelegger for rimelige boliger.  

 
NAV jobber aktivt for å dempe på situasjonen og mange gode tiltak er iverksatt. Fortsatt 
dominerer likevel det private og  profittbaserte eiendomsmarkedet mens for eksempel 
behovet for kommunale boliger er svært stort.  
 
En kommunalt styrt boligbygging vil kunne ivareta grupper som ellers ikke kommer inn på 
boligmarkedet.  
Sentrumsplanen legger opp til fortetting av boligområder og en forventning om tilflytting av  
småbarnsfamilier. Dersom markedet alene skal stå for utbyggingen vil prisnivået utelukke  
befolkningsgrupper utover de med høyeste inntekt og/eller de som kan selge egne boliger.   
 
Kommunen bør straks inngå et tettere samarbeid med Halden kommunale pensjonskasse. 

Husleieøkningene i de kommunale boligene reverseres og følger etter det vanlig  
konsumprisindeks.  

Kultursektoren  
Kulturskolen gjøres gratis. Halden kulturskole tar i dag imot 250 elever.  
Gratis kulturskole vil være et element i en framtidig samhandling med Fargespill som har som 
er basert på gratisprinsippet. Et gratis kulturskoletilbud vil også  være sosialt utjevnende og 
øke bredden i søkermassen.  
 
I 2021 har kulturskolerektor jobbet i 100 % stilling. 50 % av lønna har vært hentet fra drifts og 
prosjektmidler. Kulturskolerektor skal lønnes på stillingsbudsjettet.  
 
Rødt øker tilskuddet for fire kulturmidler med en halv million.  

Frivilligsentralen styrkes med en stilling.  

For å takle utfordringene med overgang til nye lokaler og nye arbeidsformer 
tilbakeføres 1 million til Domino/Rockehuset  
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Rødt Endringer  
 

  Nav, redusert husleie i kommunale boliger                            +  3 000 
Domino, opprettholdelse av bevilgning                            +  1 000 
Rektorstilling Kulturskolen                                               +     500 
Kulturmidler                                                                  +     555   
Frivillighetssentralen 1 stilling                                      +     800 
Gratis kulturskole                                                              +     600 
Totalt                                                                           +   6455                                                                

 
  

Teknisk 
 
Det er et stort etterslep mht. vedlikehold av kommunale bygninger. Det betyr at verdien på    
bygningsmassen forringes for hvert år hvis ikke noe blir vedlikeholdt.  

  
Rødt endringer  
Reduserte Innsparinger                                                         +   4 450 
Totalt                                                                                      +  4 450 

 

Investeringer  
Rødt endrer ikke på Kommunedirektørens forslag til investeringer. Gjeldsnivået i Halden er svært 
høyt og renter og avdrag har doblet seg på få år. Det skyldes bl.a investeringer i Os prosjektet 
som etter Rødts mening kunne vært betydelig lavere med en annen profil på idrettsanlegget. Nå 
er prosjektet vedtatt og det er ikke noe som kan endres på.  
 
Utfordringen de nærmeste årene vil bli å finne rom for nødvendig etablering av en 50 meters 
svømmehall. Nødvendig vedlikeholdsarbeid på den kommunale bygningsmassen må også sees 
på.  
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Forslag til vedtak , Budsjett 2022  

1.  Rødts budsjettforslag for 2022 vedtas i henhold til § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A), § 5-4 

Sum bevilgninger drift, netto (1B), § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A),  § 5-5 

Bevilgningsoversikter - investering (2B), § 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (B3)   

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i Sum 

bevilgninger drift, netto (1B). I tillegg gis Kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet 

mellom områdene i Sum bevilgninger drift, netto (1B) når det gjelder justeringsbehov av teknisk 

karakter, og som ikke påvirker tjenestene eller tjenestetilbudet.  Øvrige budsjettjusteringer 

mellom sektorene legges frem for formannskap og kommunestyre etter innstilling fra 

Kommunedirektøren.   

3. Kommunedirektøren skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer kvartalsvis på 

sektorenes økonomi til hovedutvalg, formannskap og kommunestyre.   

4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til 

Bevilgningsoversikter - investering (2B).   

5. Halden kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på 13,36 mkr for 2022.   

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 493,000 millioner kr. VAR-lån 

utgjør 129,588 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid 

sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 70 millioner kr av den totale lånesummen og tas 

opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år.   

7. Trekkrettighet i bank beholdes på 100 millioner kr i 2022.   

8. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden 

kommune for skatteåret 2022 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. Kommunen skriver ut 

skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i 

overgangsregel til esktl. §§ 3 opg 4). Det skrives også ut skatt på  det særskilte 

skattegrunnlaget redusert med fire syvendedeler til fem syvendedeler i 2022 (overgangsregel til 

§§ 3 og 4 første ledd første punkt).  

Halden kommunestyre vedtok at kommunen gjennomfører alminnelig omtaksering for 

eiendomsskatt i 2020 for samtlige faste eiendommer jf. eskl. § 8-a-3 nr. 2 med virkning fra 

skatteåret 2021. Formannskapet vedtok i møte 30.04.20 at man for 2021 skulle bruke 

Skatteetatens formuesverdier/boligverdi som grunnlag for boligeiendommer, og at eiendommer 

som ikke har dette skal takseres av kommunen. Denne omtakseringen er ferdig, og nye takster 

er iverksatt fra skatteåret 2021. For utskriving av skatt på boligeiendommer benyttes 

Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet jf. eskl. § 8 C-1. For øvrige 



 8 

faste eiendommer gjennomføres allmenn kommunal taksering jf. eskl. § 8 A-2 og 8 A-3.  

Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for 

året 2021:  

. a)  Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille av den 

fastsatte takstverdien.   

. b)   Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med 

sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3 promille av takstverdien. Ubebygde 

tomter beskattes med 3 promille av takstverdien jf. eskl. § 12, bokstav b.   

. c)   I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 500 000 kr for hver selvstendig 

boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer) i faste eiendommer som ikke blir brukt i 

næringsvirksomhet. Nye boliger uten formuesgrunnlag undergis kommunal taksering inntil 

formuesgrunnlag foreligger fra Skatteetaten.   

. d)   Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas 

eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å 

gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk 

verde».   

. e)  Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske 

bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.   

. f)  Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». 

For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt forvåningshus, kårbolig, med 

garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og 

regler som for boligeiendommer.   

. g)   Kommunens skattetakstvedtekter.   

9. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativer/forskrifter som er vedlagt dette dokument 

vedtas.   

10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2021, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. Septembeog 

20.november. Det åpnes for at innbyggere som ønsker det kan be om månedlig fakturering av 

kommunale avgifter.   

11. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter   

   12.  Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer, forskrifter bygg, plan, utslipp, deling, 

eiendomsregistrering og seksjonering, forskrifter Halden havn, forskrifter om bryggeplasser og 

forskrifter om feiing og tilsyn vedtas.  
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§5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A) 
Regnskap  
2020 

Oppr. budsjett 
2021 Budsjett 2022 

Rammetilskudd 
-1 042 647 

112 -1 017 540 000 -1 038 811 585 

Inntekts- og formuesskatt -771 295 073 -825 126 000 -865 963 896 

Eiendomsskatt -68 469 680 -88 941 140 -93 200 000 

Andre generelle driftsinntekter -39 578 960 -3 950 000 -5 850 000 

Sum generelle driftsinntekter 
-1 921 990 

825 -1 935 557 140 -2 003 825 481 

    
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 574 516 164 1 710 748 925 1 784 997 639 

    
Avskrivinger 132 763 393 135 927 000 140 968 020 

    
Sum netto driftsutgifter 1 707 279 557 1 846 675 925 1 925 965 659 

Brutto driftsresultat -214 711 268 -88 881 215 -77 859 822 

    
Renteinntekter -9 417 246 -8 900 000 -9 242 000 

Utbytter -10 849 388 0 -10 629 426 

Renteutgifter 65 524 640 73 504 000 83 121 201 

Avdrag på lån 120 624 876 124 807 000 93 469 000 

Netto finansutgifter 165 882 882 189 411 000 156 718 775 

    
Motpost avskrivninger -132 763 393 -135 927 000 -85 500 000 

    
Netto driftsresultat  -48 828 386 -35 397 215 -6 641 047 

    
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat    
Overføring til investering 13 246 186 6 750 000 11 891 000 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 27 112 965 -950 000 1 641 047 
Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 27 406 184 29 597 215 -6 891 000 
Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet -18 936 247 0 0 
Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 48 829 088 35 397 215 6 641 047 

    
Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 0 0 0 
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§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
Regnskap  
2020 

Oppr. budsjett 
2021 Budsjett 2022 

Fellesområder 373 838 0 0 

Sentraladministrasjon 90 550 000 95 821 848 89 678 713 
Kommunalavdeling Undervisning & 
Oppvekst 

697 256 
000 717 061 457 765 719 279 

Kommunalavdeling Helse og mestring 
668 784 

000 669 769 183 696 092 241 

Kommunalavdeling Teknisk 95 618 000 91 089 609 102 320 928 

Fellesfunksjoner -17 668 308 -27 614 773 27 894 632 

VAR og Havn 0 0 0 

Samfunn og samskaping 
183 001 

027 179 473 818 194 864 548 

Sum bevilgninger drift, netto 
1 717 914 

557 1 725 601 142 
1 876 570 

341 

    
Herav:    

Avskrivinger 
132 763 

393 135 927 421 140 968 020 

Motpost avskrivninger 
-132 763 

393 -135 927 000 -85 500 000 

Netto renteutgifter og -inntekter 10 570 000 13 862 278 34 393 635 

Avdrag på lån 65 000 70 000 70 000 

Overføring til investering 0 471 000 0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 0 -7 861 032 1 641 047 
Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 0 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 
1 574 516 

164 1 719 058 475 
1 784 997 

639 
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§5-5 Bevilgningsoversikt investering (2A) 
Regnskap  
2020 

Oppr. budsjett 
2021 Budsjett 2022 

Investeringer i varige driftsmidler 446 119 556 603 951 000 671 187 500 

Tilskudd til andres investeringer 600 000 4 680 000 13 580 000 
Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 2 611 199 1 050 000 1 050 000 

Utlån av egne midler 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 449 330 755 609 681 000 683 817 500 

    
Kompensasjon for merverdiavgift -25 552 160 -71 886 300 -68 276 100 

Tilskudd fra andre -637 395 0 -95 000 000 

Salg av varige driftsmidler -5 294 144 -19 600 000 -10 000 000 

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 

Bruk av lån -403 847 565 -514 203 700 -494 600 400 

Sum investeringsinntekter -435 331 263 -605 690 000 -665 876 500 

    
Videreutlån 52 673 015 70 000 000 70 000 000 

Bruk av lån til videreutlån -52 673 015 -70 000 000 -70 000 000 

Avdrag på lån til videreutlån 20 542 446 21 000 000 22 000 000 

Mottatte avdrag på videreutlån -39 285 948 -21 000 000 -22 000 000 

Netto utgifter videreutlån -18 743 501 0 0 

    
Overføring fra drift -13 246 186 -11 191 000 -6 891 000 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 19 064 988 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
ubundet investeringsfond -2 216 915 7 200 000 -11 050 000 

Dekning av tidligere års udekket beløp 2 120 466 0 0 
Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 5 722 352 -3 991 000 -17 941 000 

    
Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 978 343 0 0 

 

§5-5 Bevilgningsoversikt investering 
(2B) 

Regnskap  
2020 

Oppr. budsjett 
2021 

Budsjett  
2022 

Fellesområder 34 445 914 500 000 185 000 000 

Sentraladministrasjon 1 824 487 17 440 000 10 940 000 
Kommunalavdeling Undervisning & 
Oppvekst 9 163 529 3 500 000 9 000 000 
Kommunalavdeling Helse og 
mestring 6 413 758 22 650 000 35 150 000 

Kommunalavdeling Teknisk 136 738 225 331 561 000 298 733 000 

VAR og Havn 250 525 394 226 500 000 129 587 500 

Samfunn og samskaping 10 609 168 1 800 000 2 777 000 

Org. oppsett mangler -3 600 918 0 0 

Investeringer i varige driftsmidler  446 119 556 603 951 000 671 187 500 
 

 


