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Innledning 

Med dette dokumentet legger Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram et felles forslag til 

økonomiplan 2023-2026 for Halden kommune. 

 

Samarbeidspartienes forslag til økonomiplan legger kommunedirektørens forslag til 

grunn og beskriver endringer av denne. 

 

Det er fortsatt noen uvissheter knyttet til økonomiplanen, da vi foreløpig ikke har helt 

oversikt på innholdet i revidert nasjonalbudsjett. Det vil også komme en tilbakemelding 

om et nytt inntektssystem for kommunene i august. Skole- og barnehagestrukturen, som 

skal legges frem for politikerne og er grunnlag for innsparing i sektor undervisning og 

oppvekst, er heller ikke ferdig.  

Hovedprioriteringer 

Arbeid, kunnskap og klima er de viktigste målene i samfunnsplanen og er som tidligere 

år styrende for tiltakene i denne økonomiplanen. 

 

Denne økonomiplanen er en videreføring av de planene samarbeidspartiene var enige 

om i 2019. Vi ønsker å prioritere behovene til de familiene i Halden som trenger det mest. 

Derfor bidrar denne økonomiplanen til å løfte arbeidet med å styrke folkehelseprofilen. Vi 

skal bidra til å styrke kvaliteten på og bruken av utdannelse, skole, kultur, idrett, friluftsliv 

og rekreasjon. Viktigst av alt er gode arbeidsplasser for alle. Kommunen må integrere og 

bidra til opplæring for å få folk inn i arbeidslivet og samarbeide med næringslivet og 

sentrale myndigheter for å bevare og skape nye jobber.  

Å skape nye arbeidsplasser er en viktig forutsetning for å opprettholde en sunn og 

bærekraftig kommuneøkonomi. Derfor skal kommunen aktivt legge til rette for 

verdiskaping, vekst og utvikling både i kommunal og privat regi. 

 

Den demografiske utviklingen vil kreve omstilling av kommunens tjenesteproduksjon, 

men på en måte som sikrer økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.  

 

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrker sektorene undervisning og 

oppvekst og helse og omsorg for å bidra til å bedre folkehelsen i Halden. 

 

Klimaplanen og klimaregnskapet skal brukes aktivt i all kommunal planlegging. 
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Hurdalsplattformen, som er samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet 

og Senterpartiet, ligger til grunn for denne økonomiplanen. 

 

Samarbeidspartiene sikrer den nødvendige omstillingen ved å sette av penger til 

kommunens frie disposisjonsfond og til økt egenkapitalfinansiering av investeringer i 

årene fremover. Vi vil opprettholde et disposisjonsfond tilsvarende 8% av driftsinntektene. 

Prioriteringen fordrer nøkternhet på flere områder, noe samarbeidspartienes forslag 

bærer preg av.    

 

 

Økonomiske rammer 

Samarbeidspartiene støtter i all hovedsak kommunedirektørens forslag til økonomiplan. 

Eiendomsskattesatsene og bunnfradrag beholdes uforandret i planperioden. 

 

På bakgrunn av signalene i revidert nasjonalbudsjett, legger Arbeiderpartiet og 

Senterpartiet til grunn at kommunen vil beholde en større andel av inntektsveksten i 2022 

inn i 2023. Dette knytter seg spesielt til den kommunale deflatoren og vekst i øvrige 

skatteinntekter utover utbytteskatt. 
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Justeringer i forhold til kommunedirektørens forslag til økonomiplan – drift 

Utgiftssiden: 

Alle beløp i millioner kroner. 

Tiltak – drift Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 

Undervisning og oppvekst:     

Styrke sektoren med fokus på 
forebygging og tidlig innsats 

10,0 10,0 10,0 10,0 

Helse og mestring:     

Rus og psykisk helse 1,0 1,6 2,1 2,6 

Hjemmebaserte tjenester 2,0 2,0 2,0 2,0 

Samfunn og samskaping:     

Kulturskolen 1,0 1,0 1,0 1,0 

Frie kulturmidler 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sum tiltak 14,2 14,8 15,3 15,8 

 

 

 

Inntektssiden og inndekning i perioden: 

Det forventes 0,75 prosent høyere vekst i frie inntekter enn lagt til grunn i 

kommunedirektørens forslag til økonomiplan. For 2023 utgjør dette 14,2 millioner kroner 

mer i skatt og rammetilskudd. 
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Nærmere om investeringer og tiltak i forslaget 

Investeringer 

Vi viderefører de investeringene som er vedtatt i forrige økonomiplan, justert for 

kommunedirektørens endringer.  

 

Ny svømmehall i sentrum 

Å gi barn svømmeopplæring er bokstavelig talt en livsviktig oppgave. 

Investeringsrammen for ny svømmehall og kostnadsrammen som ble fastsatt i 2018 har 

ikke vært gjenstand for prisvekstjusteringer. Derfor er det grunn til å forvente at 

kostnadsrammen som ble fastsatt i 2018 ikke er tilstrekkelig, uavhengig om det bygges 

50-metersbasseng eller ikke. 

Opplæringsbasseng og varmtvannsbasseng bidrar til fleksibilitet og breddetilbud. Det 

tyder på at disse funksjonene er viktige for samtlige brukere, inkludert for idretten. 

Det er viktig for idretten at svømmehallen står ferdig i 2025. Idrettsaktiviteter er viktige, 

men det bidrar ikke til svømmehallens økonomi på samme måte som også å ha badende 

gjester. Derfor bør det vurderes flere forhold enn 50 m vs 25 m basseng alene. Eventuelle 

partnerskap og samarbeidsformer med private aktører må ses på. 

 

 

Sentraladministrasjon / fellesfunksjoner 

 

Prosjekt heltid 

Halden kommune er i gang med prosjektet som har som mål å fremme en heltidskultur. 

Altfor mange innen kommunen jobber deltid. Dette gjelder spesielt i helsesektoren, men 

problemstillingen finnes også i andre sektorer i kommunen. Heltidskultur vil gjøre 

kommunen mer attraktiv som arbeidsgiver, styrke rekrutteringen og bidra til stabile 

ansatte. Dette vil også føre til mer stabilitet for brukerne av kommunale tjenester. 

 

Hovedregelen ved utlysning av ledige stillinger skal være at det lyses ut heltid, og at det 

må begrunnes dersom dette ikke anses som mulig. Det forventes at bruken av midlertidig 

ansatte, variabel lønn og innleie av vikarbyråer reduseres. 

 

For å lykkes i å utvikle heltidskultur, er det avgjørende med godt samarbeid mellom 

ansatte i kommunen, tillitsvalgte, ledere og folkevalgte - i tråd med hvordan det er 

beskrevet i lokal erklæring om heltid i Halden kommune, underskrevet av partene i januar 

2022. 
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Kommunen skal fortsatt føre en langsiktig, forutsigbar og ryddig personalpolitikk overfor 

egne ansatte og gi dem trygghet og gode arbeidsvilkår. 

 

Seriøst arbeidsliv 

Det er viktig at kommunen er med på å sikre et seriøst arbeidsliv. Regjeringen arbeider 

med en Norges-modell for å fremme dette, og vi venter at kommunene gjennom dette vil 

få flere verktøy til å påvirke utviklingen. 

 

Samfunn og samskaping 

 

Kultur og idrett 

Rause og inkluderende lokalsamfunn med sterke fellesskap gir oss det beste 

utgangspunktet for å løse framtidas utfordringer. Derfor satser Halden kommune på 

kultur, frivillighet, idrett og skape arenaer for deltagelse og liv i lokalsamfunnet. 

Kulturhuset Skofabrikken gir mange tilbud til alle aldersgrupper ikke minst er et levende 

bibliotek et tilbud for alle aldersgrupper. Kunnskap er grunnmuren for ethvert samfunn, 

og biblioteket er ikke bare bøker, men er en møteplass som er viktig for lokalsamfunnet 

på tvers av alder og erfaringer. I økonomiplan ligger det en forventet økning i antall 

besøkende til biblioteket.  

 

Kulturskolen 

Kulturskolen er en viktig arena for alle barn og unge, og er et tilbud som mange ønsker å 

benytte seg av. Vi støtter derfor økningen i elevantallet som ligger inne i 

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan, og styrker kulturskolen med 1 mkr hvert år 

i planperioden slik at flere barn og unge skal kunne benytte seg av tilbudet. 

Idrett 

Når idrettsarenaen på Os og Tistedalshallen står klare, har kommunen arenaer som 

åpner store muligheter for hall-idretten i Halden. De lokale klubbene som får nytte av 

hallene, vil kunne tiltrekke seg flere barn og unge og gi et bredere tilbud. 

Hallene betyr nye muligheter for toppidretten i Halden til å vise seg fram både nasjonalt 

og internasjonalt. Dette skal gi grobunn for utvikling ikke bare av toppidretten, men også 

breddeidretten. 
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Kommunen må støtte opp under HiØs arbeid med å videreutvikle studietilbudet, blant 

annet idrettstudiet. Dette vil skaper flere idrettsrelaterte arbeidsplasser. 

Kommunen bør bidra til et bredt og aktivt idrettstilbud til barn, unge og voksne.  

 

Billedhugger Lise Amundsen 

Det etableres en egen skulpturpark for Lise Amundsens kunst i hagen rundt det gamle 

biblioteket, i dag omtalt som Kulturhuset. Kommunen stiller tomten til disposisjon for 

formålet. 

 

Det skal også jobbes for å finne egnede lokaler for å stille ut annen kunst. Det kan være 

kunst som er lagret i byen i dag eller utstillinger utenbys fra. 

 

Frie kulturmidler 

Bærekraftig utvikling av kulturbyen Halden bygger på lokalt mangfold og engasjement. 

Derfor styrker vi ordningene for frie kulturmidler med 0,2 mill.per år i planperioden. 

 

Kommunikasjon og digitalisering 

Det er viktig at utbyggingen av bredbånd prioriteres. I dagens samfunn er det lagt opp til 

at veldig mange tjenester er digitale, alt fra å få en legetime til å fylle ut en jobbsøknad. 

Ikke minst skjer masse innenfor skolen digitalt. Så det at alle innbyggerne har bredbånd 

uansett hvor man bor er med å redusere forskjeller mellom folk.  

 

Halden kommune skal være åpen og tilgjengelig, og kommunisere på en klar og forståelig 

måte. Haldens innbyggere skal få et heldigitalt møte med kommunen, gjennom smartere, 

mer samordnende og universelt utformede tjenester som oppsøker deg når du har behov. 

Samtidig skal det være mulig å kontakte kommunen gjennom frammøte eller på telefon. 

 

 

NAV og inkluderende arbeidsliv 

NAV sin viktigste oppgave er å få mennesker over i arbeid.  Halden kommune og NAV 

må ha et fokus på inkludering i arbeidslivet for å få flere inn i arbeidslivet. NAV skal i 

samarbeid med andre etater og næringsliv bidra til å gi folk en mulighet gjennom 

meningsfylt arbeid. Varig tilrettelagt arbeid er et av NAV sine verktøy for å tilby personer 

som er innvilget varig uførepensjon en arbeidsplass der oppgavene er individuelt 

tilpasset. Tilrettelagte arbeidsplasser kan bidra til inkludering i arbeidslivet, økt 

mestringsfølelse, økt livskvalitet, trivsel, utvidet nettverk, bedre helse, bidrag til 

verdiskapning og økning av bredden i det lokale bedriftsliv. 
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Bosetting og næringsutvikling i hele kommunen 

Halden kommune skal legge til rette for bosetting og næringsutvikling også i distriktene. 

Kommunens landbruksavdeling skal inspirere og styrke jordbruks- og 

skogbruksnæringen. Turisme og kulturaktiviteter i hele Halden skal oppmuntres og gis 

bistand. Det skal arbeides for bedre kollektivløsninger med både buss og jernbane. Det 

skal fortsatt arbeides med utbedring og asfaltering av kommunale grusveier. 

Undervisning og oppvekst 

 

Læringsmiljøteam 

Læringsmiljøteamet bistår skolene med klasser med et utfordrende læringsmiljø. Det er 

viktig at dette teamet beholdes slik at de er en ressurs for skolene og klasser som trenger 

hjelp og veiledning. 

 

 

Gjennomgang barnehage- og skolestruktur 

Vi venter på at resultatet av kommunens arbeid med å gjennomgå dagens barnehage- 

og skolestruktur skal legges frem til politisk behandling. Først da kan vi ta stilling til hvilke 

barnehager og skoler det kan være hensiktsmessig å endre lokaliseringen av. Som nevnt 

i tidligere økonomiplaner er Halden en stor kommune i utstrekning og vi bør sikre et godt 

skole- og barnehagetilbud i hele kommunen. Siden disse utredningene ikke er ferdige 

ennå, er det vanskelig å si hvilken kostnadsmessig effekt dette vil ha. 

 

 

Forebygging og tidlig innsats 

Undervisning og oppvekst styrkes med 10 millioner kroner i 2023 og i planperioden 

fremover. Vi ønsker særlig å styrke kapasiteten innenfor områder hvor det er behov for 

mer forebygging og tidlig innsats. Dette kan være økt tilrettelegging og tilpasning i 

barnehager og skoler, samt å vurdere behovet for flere helsesykepleiere.  

 

 

Helse og mestring 

Pårørende 

Halden kommune skal styrke kommunikasjonen med pårørende til personer med 

demens, og også bidra med støtte og informasjon til øvrige pårørende av brukere i 

eldreomsorgen. Mange opplever utfordrende hverdager som pårørende når de må 

håndtere små og store oppgaver for å hjelpe sine familiemedlemmer som har begynt med 

omsorgstjenester. 
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Behov for sykehjemsplasser 

Nye Halden helsehus står klart høsten 2022. Bygget innehar en avdeling med 16 nye 

plasser. Drift av 16 institusjonsplasser anses å ha en driftsramme på 20,8 mkr. Å finne 

inndekning for en slik økning er svært krevende, og vi støtter kommunedirektørens arbeid 

med å finne inndekning for å åpne en slik avdeling fra 2023. 

 

Gamle Karrestad Eldresenter har blitt rustet opp til å være et midlertidig sykehjem mens 

utbedringen av Helsehuset foregår. Dette bygget bør brukes til tjenester innenfor helse- 

og mestringssektoren i tiden fremover, da fremskrivningene viser at behovet for 

sykehjemsplasser øker betraktelig i planperioden. 

 

 

Styrking rus- og psykisk helse 

Halden kommune skal ha gode lavterskeltilbud for psykisk uhelse og rusutfordringer. 

 

Mange opplever en gang i livet en periode hvor man trenger hjelp med sin psykiske helse. 

Noen har og behov for bistand med sine rusutfordringer. Etter pandemien har det vært et 

økende behov for tjenesten. Tjenestene kalt FACT team og «rask psykisk helsehjelp» har 

blitt etablert i 2022, og det gis nå også tjenester fra 16 år mot tidligere 18 år. Dette er 

viktige etableringer for å hjelpe flere, når behovet oppstår, men ventetiden er fortsatt for 

lang. Enheten styrkes derfor med 1,0 mkr fra 2023 og styrkes hvert år i planperioden. 

 

Halden kommune skal jobbe forebyggende med psykisk helsevern for befolkningen, og 

med ettervern i tjenesten. 

 

 

 

Styrking hjemmebaserte tjenester 

Hjemmebaserte tjenester vil få en økt oppdragsmengde i årene fremover på grunn av en 

aldrende befolkning som i større grad enn før skal mestre å bo i egen bolig.  

Det krever rett kompetanse hos de ansatte, samt trygghet i bruk av velferdsteknologi og 

digitale hjelpemidler. 

Det er de ansatte som i størst grad kan bidra til et tilrettelagt tjenestetilbud til de 

hjemmeboende som bygger oppunder trygghet og mestring. Vi ønsker derfor å styrke 

denne tjenesten med 2,0 mkr per år i planperioden utover økningen som 

kommunedirektøren allerede har lagt inn. 
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Teknisk 

Folkehelse og miljø 

Det viktigste folkehelsearbeidet handler om det som gjøres før noen blir syke, der hvor 

vi lever livene våre; i barnehagen, i skolen, i arbeidslivet, på fritidsarenaer, og der vi bor. 

Derfor er det viktig at vi tenker folkehelse i hele kommunen og at det ligger til grunn for 

de valga vi tar. Et godt folkehelsetiltak, som også er bra for miljø, er turstiene i sentrum 

som Halden kommune har etablert og vedlikeholdt. Økonomiplan legger opp til å 

utbedre og videreutvikle disse. Eksempler på konkrete tiltak er å tilrettelegge for 

universell utforming, merking og skilting og tilrettelegge rasteplasser.  

 

 

Standard for nybygg og større oppgraderinger av kommunal bygningsmasse 

Alle nybygg og større oppgraderinger av eksisterende bygningsmasse skal bidra til at 

Halden når målet om et nullutslipp samfunn innen 2050. 

 

 

Eiendomsstrategi 

Halden kommune skal intensivere arbeidet med å lage en boligsosial strategi og 

operasjonalisere det felles ansvaret stat, kommune og samarbeidspartnere har i det 

boligsosiale arbeidet. Godt boligsosialt arbeid vil gi positive ringvirkninger for helse, 

utdanning og integrering. 

 

 

Bekjempelse av klimaendringer 

Halden kommunestyre har vedtatt en ambisiøs erklæring om å bekjempe klimaendringer 

i Oslofjordregionen (ordførererklæringen for klima og miljø). Halden kommune må utrede 

hvordan vi best kan bidra med for å bedre miljøet i fjorden utenfor vår egen kyst, med 

spesielt fokus på nitrogenrensing. 

 

Bystrand i sentrum 

Det jobbes med å etablere en lett tilgjengelig bystrand i sentrum. 

 

Forsøkskommune for nye kollektivløsninger  
Halden kommune har per i dag et mangelfullt kollektivtilbud. Størrelsen på byen og 
mangel på subsidiering gjør også at det er begrenset hvordan kollektivtilbudet kan 
bedres. Halden kommune skal tilby seg som en forsøkskommune for å  teste ny teknologi, 
nye løsninger eller andre tiltak for å utvikle kollektivtilbudet. 
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Forslag til vedtak:  

Samarbeidspartienes forslag til økonomiplan for 2023-2026 vedtas i 
henhold til budsjettskjema; 

 

 
 

 

 

 

 

§5-4 bev.oversikt drift Regnskap  2021 Oppr. budsjett 2022 Økonomiplan 2023 Økonomiplan 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026

Rammetilskudd 1 088 230-          1 040 081-           -1 098 896 -1 144 289 -1 183 826 -1 209 523

Inntekts- og formuesskatt 876 398-             857 964-              -883 243 -910 409 -938 791 -968 083

Eiendomsskatt 92 956-               94 100-                -90 717 -88 792 -88 866 -88 325

Andre generelle driftsinntekter 4 374-                 2 850-                  -1 750 -800 -800 -800

Sum generelle driftsinntekter 2 061 958-          1 994 995-           2 074 606-          2 144 290-          2 212 283-          2 266 731-          

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 643 518          1 760 477           1 805 151 1 853 832 1 906 172 1 956 710

Avskrivinger -                     140 968              140 968 140 968 140 968 140 968

Sum netto driftsutgifter 1 643 518          1 901 445           1 946 119          1 994 800          2 047 140          2 097 678          

Brutto driftsresultat 418 440-             93 550-                128 487-             149 490-             165 143-             169 053-             

Renteinntekter 7 958-                 9 242-                  -13 206 -17 749 -24 157 -24 157

Utbytter 7 142-                 5 629-                  -6 930 -6 930 -6 930 -6 930

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -                     -                      0 0 0 0

Renteutgifter 55 450               83 121                94 012 116 184 126 393 132 749

Avdrag på lån 134 311             93 469                168 639 174 223 175 343 186 850

Netto finansutgifter 174 662             161 719              242 515             265 728             270 649             288 512             

Motpost avskrivninger 148 855-             85 500-                -140 968 -140 968 -140 968 -140 968

Netto driftsresultat 94 923-               17 331-                26 940-               24 730-               35 462-               21 509-               

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 12 742               6 891                  18 019 17 160 16 250 23 580

Avsetninger til bundne driftsfond 42 658               4 977                  4 977 4 977 4 977 4 977

Bruk av bundne driftsfond 37 256-               3 336-                  -3 336 -3 336 -3 336 -3 336

Avsetninger til disposisjonsfond 76 779               15 690                17 821 16 470 28 112 17 470

Bruk av disposisjonsfond -                     6 891-                  -10 541 -10 541 -10 541 -21 182

Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet -                     -                      0 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto 

driftsresultat 94 923               17 331                26 940               24 730               35 462               21 509               

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -                     0                         0                        0                        0                        0                        

§5-4 bev.oversikt drift 2. ledd Regnskap  2021 Oppr. budsjett 2022 Økonomiplan 2023 Økonomiplan 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026

Fellesområder 9                     -                       -                      -                      -                      -                      

Sentraladministrasjon 97 335             95 891                  103 310               106 462               109 823               113 193               

Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst 739 207           753 187                758 024               771 245               796 550               821 923               

Kommunalavdeling Helse og mestring 697 788           685 742                704 945               726 381               751 189               776 063               

Kommunalavdeling Teknisk 96 676             97 561                  102 237               102 542               105 816               109 100               

Fellesfunksjoner 34 262             27 895                  24 233-                 20 283-                 16 055-                 28 801-                 

VAR og Havn -                  -                       -                      -                      -                      -                      

Samfunn og samskaping 195 869           191 775                197 186               203 803               195 168               201 551               

Sum bevilgninger drift, netto 1 861 146 1 852 050 1 841 469 1 890 150 1 942 490 1 993 028

Herav:

Avskrivinger 148 855           140 968                140 968               140 968               140 968               140 968               

Motpost avskrivninger 85 500-                  140 968-               140 968-               140 968-               140 968-               

Netto renteutgifter og -inntekter 22 831             34 394                  34 607                 34 607                 34 607                 34 607                 

Avdrag på lån 33                   70                        70                       70                       70                       70                       

Overføring til investering 1 551               -                       -                      -                      -                      -                      

Avsetninger til bundne driftsfond 42 603             4 977                    4 977                  4 977                  4 977                  4 977                  

Bruk av bundne driftsfond 37 213-             3 336-                    3 336-                  3 336-                  3 336-                  3 336-                  

Netto avsetninger til eller bruk av disp.fond 39 231             -                       -                      -                      -                      -                      

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 643 255 1 760 477 1 805 151 1 853 832 1 906 172 1 956 710
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§5-5 bev.oversikt investering Regnskap  2021 Oppr. budsjett 2022 Økonomiplan 2023 Økonomiplan 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026

Investeringer i varige driftsmidler 524 547           669 188                722 000               212 290               350 040               445 400               

Tilskudd til andres investeringer 4 182               3 080                    3 530                  650                     -                      -                      

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 411               1 050                    1 050                  1 050                  1 050                  1 050                  

Utlån av egne midler 350                 -                       -                      -                      -                      -                      

Avdrag på lån -                  -                       -                      -                      -                      -                      

Sum investeringsutgifter 531 489           673 318                726 580               213 990               351 090               446 450               

Kompensasjon for merverdiavgift 48 742-             67 876-                  117 980-               16 558-                 9 108-                  24 880-                 

Tilskudd fra andre 15 896-             95 000-                  -                      29 000-                 -                      -                      

Salg av varige driftsmidler 25 709-             10 000-                  10 000-                 -                      -                      -                      

Salg av finansielle anleggsmidler -                  -                       -                      -                      -                      -                      

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -                  -                       -                      -                      -                      -                      

Bruk av lån 422 290-           482 500-                519 531-               150 222-               324 682-               396 940-               

Sum investeringsinntekter 512 636-           655 377-                647 511-               195 780-               333 790-               421 820-               

Videreutlån 41 016             70 000                  70 000                 70 000                 70 000                 70 000                 

Bruk av lån til videreutlån 41 016-             70 000-                  70 000-                 70 000-                 70 000-                 70 000-                 

Avdrag på lån til videreutlån 22 110             22 000                  22 000                 22 000                 22 000                 22 000                 

Mottatte avdrag på videreutlån 37 071-             22 000-                  22 000-                 22 000-                 22 000-                 22 000-                 

Netto utgifter videreutlån 14 960-             -                       -                      -                      -                      -                      

Overføring fra drift 12 742-             6 891-                    38 019-                 17 160-                 16 250-                 23 580-                 

Avsetninger til bundne investeringsfond 16 757             -                       -                      -                      -                      -                      

Bruk av bundne investeringsfond 366-                 -                       -                      -                      -                      -                      

Avsetninger til ubundet investeringsfond 10 738             -                       -                      -                      -                      -                      

Bruk av ubundet investeringsfond 19 181-             11 050-                  41 050-                 1 050-                  1 050-                  1 050-                  

Dekning av tidligere års udekket beløp 901                 -                       -                      -                      -                      -                      

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 3 893-               17 941-                  79 069-                 18 210-                 17 300-                 24 630-                 

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

§5-5 bev.oversikt investering 2. ledd Regnskap  2021 Oppr. budsjett 2022 Økonomiplan 2023 Økonomiplan 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026

Fellesområder 198                 -                       26 875                 6 250                  7 000                  100 000               

Sentraladministrasjon 10 200             10 940                  22 845                 1 300                  -                      -                      

Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst 6 723               9 000                    6 000                  6 000                  6 000                  -                      

Kommunalavdeling Helse og mestring 10 358             33 150                  5 500                  2 500                  -                      -                      

Kommunalavdeling Teknisk 247 220           486 733                506 340               66 600                 203 900               210 900               

VAR og Havn 226 279           126 588                121 000               120 500               120 500               119 500               

Samfunn og samskaping 4 657               2 777                    33 440                 9 140                  12 640                 15 000                 

Org. oppsett mangler 18 911             -                       -                      -                      -                      -                      

Investeringer i varige driftsmidler 524 547 669 188 722 000 212 290 350 040 445 400


