
 

 

 

 

Forslag Kristelig Folkeparti  
 
 

 
 
 

Budsjett 2023 
KS 15.12.2022 

 

Hele mennesket – hele livet – hele kommunen. 
En bærekraftig politikk for fremtiden.  

 

Trangere økonomi 
Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 gir signaler om en trangere økonomi for Halden 
kommune. Dette er ikke overraskende, og Kristelig Folkeparti har i flere år advart mot at dette vil 
komme. Kommunedirektøren foreslår en rekke innsparingstiltak vi gjerne skulle vært foruten. 
Samtidig mangler budsjettforslaget satsing på viktige områder vi gjerne ville hatt inn. 
 
Det blir visstnok først i 2024 at vi kan få en endring av skolestrukturen som gjør at innsparte penger 
der både kan brukes til å skape et bedre innhold i skolen og styrke andre områder i kommunen. Da vil 
også den nye/renoverte skolen på Os stå ferdig. Samtidig har 2022 ført med seg en uventet rask 
økning i renter og i priser, særlig strømpriser.  Disse raske endringene gjør at 2023 på mange måter 



blir et spesielt år. Samtidig må vi innse at tidligere års vedtak i kommunestyret vil for 2023 og de 
følgende årene føre til at mye av våre midler allerede er bundet opp og vårt handlingsrom begrenset. 
 
KrFs forslag baserer seg på kommunedirektørens forslag, med de endringene som kommer fram i 
dette dokumentet. 
 

Undervisning og oppvekst 
Kommunedirektøren har lagt litt på vent forslaget om endring av skolestruktur til en ny 
opplæringslov blir vedtatt i 2023. Dette er kan hende riktig. Men samtidig bør man så tidlig som 
mulig starte arbeidet med forslag til de endringene man ønsker å foreslå. Skal skolestrukturen 
endres, er det viktig at dette er godt forberedt så ikke unødig tid går til spille. En slik endring av 
skolestrukturen forventes å føre til både en styrking av skolens innhold og en innsparing som kan 
brukes på andre satsingsområder i kommunen. 
 

KrF foreslår: Arbeidet med kommende forslag til endring av skolestruktur starter umiddelbart.  
 
Kommunedirektøren skriver at det er «avgjørende at vi fortsetter å satse på skole, både elever og 
lærere for å gjøre undervisningen så digital som mulig». KrF er spørrende til den faglige begrunnelsen 
til dette. Så langt vi vet, viser forskningen at i begynneropplæringen er en kombinasjon med tastatur 
og blyant det beste. Videre får mange elever faktisk bedre læringsutbytte med fysiske bøker enn med 
digital undervisning. Antagelig er variasjon og måtehold det beste. Derfor mener KrF at kommunen 
bør få utredet på hvilken måte og i hvor stor grad digital undervisning best ivaretar målet om best 
mulig læring. 
 

KrF foreslår: I samarbeid med HIØ utredes hvordan digitale læremidler og fysiske bøker best 
kan anvendes for å oppnå best mulig læring for elevene. 

 
Skoleskyss av elever på Os skole opp til Folkvang har tatt lenger tid enn opprinnelig planlagt. Dette 
skyldes politiske beslutninger og er en situasjon elevene selv er uforskyldt i. Det vil derfor bli feil hvis 
ordningen med gratis skoleskyss for alle helt forsvinner etter påske, slik kommunedirektøren foreslår. 
KrF ønsker å skjerme de minste elevene og setter derfor av midler for 2023 til gratis skoleskyss til de 
minste elevene, i 1. og 2. klasse. Dette må da videreføres også i 2024 til Os skole står ferdig. 
 

 KrF foreslår: Det bevilges 2,3 mill. til fortsatt gratis skoleskyss for 1–2 klasse på Os skole. 
 
KrF ser også behovet for å fortsette med Læringsmiljøteamet. Kommunedirektøren foreslår å 
nedlegge dette og dermed budsjettmessig spare 1,5 mill. Men Læringsmiljøteamet er et viktig tiltak 
for å skape trivsel for alle elever og få i gang læring hos de svakeste.  
 
 KrF foreslår: Det bevilges 1,5 mill. til videre drift av Læringsmiljøteamet. 
 

Kultur og frivillighet 
Kulturtilbud er viktige bidrag for å gi innbyggernes gode opplevelser og skape gode møteplasser. Ikke 
minst gjelder dette for barn og unge. KrF ser her tilbudene som gir gjennom Verdensbro som svært 
viktige. Verdensbro lager gratis kulturtilbud av høy kvalitet og skaper et veldig viktig sosialt 
fellesskap.  KrF ønsker derfor å støtte dette også i 2023. En slik støtte til Verdensbro er i tråd med 
prioriteringer fra Halden Kulturråd.  

 
KrF foreslår: Det bevilges 0,35 mill. til støtte av Verdensbro. 

 



Kirkegårdsforvaltning 
I en annen sak skriver Kommunedirektøren at kirkegårdene «bærer preg av dårlig vedlikehold». Det 
virker som om det er mulighet for noe mer effektiv drift av våre 10 kirkegårder. Samtidig ser ikke en 
slik effektivisering ut til å være nok for at våre kirkegårder kan fremstå i en så god stand som et slikt 
følsomt område bør være. KrF ønsker derfor å styrke kirkegårdsforvaltningen noe. 

 
KrF foreslår: Med tanke på bedring av kirkegårdsforvaltningen økes driftstilskuddet til 
Halden kirkelige fellesråd med 0,3 mill til 13,93 mill. 

 
Teknisk 
De senere årene har det blitt innført boligsoneparkering i flere sentrumsområder. Men da dette 
skulle innføres på Os, kom det protester, og etter flere innspill ble forslaget trukket tilbake for å bli 
vurdert på nytt. Denne saken viser at det er behov for å se på hele ordningen med 
boligsoneparkering på nytt. Spørsmålene man bør stille seg, er hva som egentlig er problemet og 
hvilke virkemidler som er best egnet for å løse problemet. En slik gjennomgang bør skje i dialog med 
velforeninger/beboere og næringsliv i de aktuelle områder. 
 

KrF foreslår: Ordningen med boligsoneparkering gjennomgås på nytt for å definere problemet 
og finne beste måten å løse dette på. Gjennomgangen tas i dialog med velforeninger/beboere 
i områdene. 

 
De siste årene har det vært utført en omfattende rehabilitering av vann og kloakk. Dette er et arbeid 
som er høyst nødvendig. Samtidig har det ført til en kraftig prisøkning for innbyggerne. I år har dette 
kommet samtidig med en stor generell prisøkning i samfunnet. For mange innbyggere har dette gjort 
at en fra før av anstrengt personlig økonomi har blitt enda vanskeligere. Vi er klar over at vi fra 
sentrale myndigheter er pålagt å utbedre gammelt ledningsnett. Samtidig mener KrF at vi bør 
vurdere å redusere tempoet noe. Fornyelsen av ledningsnettet vil dermed kunne ta litt lenger tid, 
men innbyggerne vil samtidig bli spart for store prisøkninger for å betale dette. 
 

KrF foreslår: Det vurderes om takten i utskifting av vann- og avløpsrør kan reduseres noe og 
dermed dempe gebyrveksten til dette. 

 
Kommunedirektøren skriver i sitt budsjettforslag at «verdiforringelsen på eiendom er stor». Det 
erkjennes at man bare får utført lovpålagte og de mest akutte behov for vedlikehold. Men i lengden 
blir det kostbart for kommunen når man ikke har et jevnt godt vedlikehold av sine bygninger. På sikt 
bør derfor vedlikeholdsbudsjettet økes, men for 2023 ønsker KrF at eventuelt ekstra utbytte fra bl.a. 
Østfold Energi kan brukes til ekstra styrking av vedlikeholdet. 
 

KrF foreslår: Ved eventuelt ekstra utbytte fra Østfold Energi brukes inntil 2 mill. til ekstra 
vedlikehold på kommunale bygninger.  

 

Demens og eldreomsorg 
Ved flere anledninger de senere årene har kommunedirektøren vist til at kommunen må dreie mer av 
sin innsats over til eldresektoren. Statistikkene taler tydelig om at antallet eldre vil vokse kraftig de 
neste årene, og dermed også behovet for sykehjemsplasser for somatisk syke og for demente. 
Sammen med behovet for langtidsplasser øker også behovet for dagtilbud og avlastning. Dessuten 
trenger vi et godt dagtilbud for demente. Alt dette er viktig for menneskene det gjelder, men også for 
deres pårørende.  
 



Det er derfor beklagelig at det det i kommunedirektørens budsjettforslag ikke er foreslått en større 
satsing på dette området. I forbindelse med neste økonomiplan vil det bli foreslått en 
opptrappingsplan for sykehjemsplasser, men dette ser ikke ut til å bli behandlet før i desember 2023. 
Når 5. etasje på det nye Helsehuset åpnes, skal det også bli noen avlastningsplasser for demente og 
somatisk syke der, men det er uklart hvor mange plasser det blir, og dette tilbudet vil ikke omfatte 
helger og ferier. Samtidig mister man noen avlastningsplasser som nå er på Bergheim. 
 
KrF mener det er viktig at vi tar inn over oss den svært vanskelige situasjonen mange pårørende 
befinner seg i. Lang tids omsorg for demente pårørende, med få muligheter for avlastning og i for 
kort tid av gangen, kan føre til en helt uholdbar situasjon for mange. Vi har forsøkt å se på aktuelle 
steder som kan brukes for straks å øke kapasiteten av sykehjemsplasser og avlastningsplasser. Den 
nyeste delen på Karrestad bør egne seg godt til dette formålet. Samtidig har vi forstått at det allerede 
er bestemt at andre grupper skal inn der. Vi har derfor kommet til at vi ikke vil foreskrive en bestemt 
løsning og plassering, men bare sette av ekstra midler til denne sektoren. Så må kommunedirektøren 
arbeide videre med hvor plassene skal være. 
 
Med stadig økende antall demente må også ordningen med demenskoordinator styrkes. Tidlig og 
god avklaring når det gjelder demens vil hjelpe pårørende i å håndtere tidlig demente bedre og gjøre 
det lettere å ha dem hjemme lenger, noe som vil dempe behovet for institusjonsplasser. Samtaler og 
kartlegging skal gjøres både med den demente og med de pårørende, og dette gjøres best når det 
skjer ved to personer samtidig. KrF setter derfor av midler til at demenskoordinatoren kan utvides til 
et demensteam. 
 

KrF foreslår:  
Det bevilges 6,15 mill. til flere dagtilbud, avlastningsplasser og langtids sykehjemsplasser. 
Det bevilges 0,5 mill. til utviding av demenskoordinator til et demensteam.  

 

Inndekning 
Som nevnt mener KrF at 2023 på flere måter blir et unntaksår. Store prisøkninger har kommet brått 
på i 2022, og det kan ta litt tid til å tilpasse seg en ny situasjon. Dette gjør at vi denne gangen foreslår 
at det ikke blir noen netto avsetning til disposisjonsfond for 2023. Med brutto ca. 18,8 mill. avsetning 
og ca. 10,5 mill. bruk av disposisjonsfondene, blir det igjen 8,3 mill. som KrF vil bruke i driften for 
2023. 
 
KrF vil også inndra stillingen som brukerombud. Dette er tidligere vedtatt, men det er ennå ikke 
ansatt noen. Dette utgjør 0,35 mill. 
 
Formannskapets konto har de senere årene bli noe redusert. Etter KrFs mening kan dette beløpet 
som settes av til ekstra tiltak som formannskapet råder over, reduseres ytterligere. God 
budsjettmessig planlegging og nødvendige tilpasninger i økonomien underveis bør tilsi at det ikke bør 
være behov for mye penger på denne kontoen. KrF foreslår derfor å redusere dette fra 1,0 mill. til 0,5 
mill. 
 
Med tanke på flytting av flere politiske møter til formiddagen har kommunedirektøren foreslått å 
sette av 0,2 mill. til politikerfrikjøp. Det ser imidlertid ut til å være liten politisk vilje til å innføre dette 
fra nyttår. Kr F vil derfor redusere denne posten med 0,15 mill. 
 
Kommunedirektøren har utvilsomt allerede gjort mye for å redusere de ulike utgiftspostene i sitt 
budsjettforslag. Samtidig vil det kommuneøkonomien i årene fremover måtte regne med enda 
trangere rammer. KrF ser det derfor som nødvendig å forberede seg på dette nå ved å øke kravet til 



effektivisering ytterligere. Vi legger derfor inn et ytterligere, generelt effektiviseringskrav på 0,2 % av 
totalbudsjettet på ca. 1, 9 mrd.  
 

KrF foreslår:  
Avsetning til fond: - 8,3 mill. 
Ikke besette stillingen som brukerombud: - 0,35 mill. 
Redusering av formannskapets konto: - 0,5 mill. 
Reduksjon av frikjøp politikere: - 0,15 mill. 
Økt effektiviseringskrav: - 3,8 mill. 

 

Økonomisk oppsummering 
Skoleskyss 1–2 Os skole     +   2,30 mill. 
Læringsmiljøteam     +   1,50 mill. 
Støtte Verdensbro     +   0,35 mill. 
Økt tilskudd til drift av kirkegårdene   +   0,30 mill. 
Flere sykehjemsplasser og avlastning demente:  +   8,15 mill. 
Utvidelse til demensteam    +   0,50 mill. 
Sum påplussinger     + 13,10 mill. 
 
Mindre avsetning til fond    -   8,30 mill. 
Ikke besette stilling som brukerombud   -   0,35 mill. 
Redusering formannskapets konto   -   0,50 mill. 
Reduksjon av frikjøp politikere    -   0,15 mill. 
Økt generell effektivisering    -   3,80 mill. 
Sum inndekning     - 13,10 mill. 
 

   

Budsjett 2023.  Forslag vedtak: 
 

  
1. Krf sitt budsjettforslag for 2023 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),  

 

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 tertialsvis 

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 13,93 mkr for 2023.  

 



6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 501,113 millioner kr. 

VAR-lån utgjør 121,000 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 2023.  

 

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

Halden kommune for skatteåret 2023 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 fem syvendedeler til to syvendedeler i 2023 

(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 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 2023:  

 

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 3,0 promille av takstverdien. 

Ubebygde tomter beskattes med 3,0 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 2023, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. 

september og 20.november. Det er åpnet 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budsjettskjemaer 



 

 

 

§5-4 bevilgningoversikt drift Regnskap  2021 Oppr. budsjett 2022 Rev. Budsjet 2022 Budsjett 2023

Rammetilskudd 1 088 230-         1 040 082-              -1 028 073 1 150 957-            

Inntekts- og formuesskatt 876 398-            857 964-                 -903 436 893 748-               

Eiendomsskatt 92 956-              94 100-                   -90 600 92 841-                 

Andre generelle driftsinntekter 3 938-               2 850-                    -2 850 1 750-                  

Sum generelle driftsinntekter -2 061 522 -1 994 995 -2 024 959 -2 139 296

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 771 010 1 760 477 1 805 251 1 876 950

Avskrivninger 148 855 140 968 140 968 140 968

Sum netto driftsutgifter 1 919 865 1 901 446 1 946 219 2 017 918

Brutto driftsresultat -141 657 -93 550 -78 740 -121 378

Renteinntekter 7 958-               9 242-                    9 242-                    16 296-                 

Utbytter 7 142-               5 629-                    10 929-                  9 424-                  

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -                   0 -                       -                      

Renteutgifter 55 450              83 121                   83 334                  110 413               

Avdrag på lån 134 311            93 469                   93 469                  163 020               

Netto finansutgifter 174 662            161 719                 156 632                247 712               

-                       

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

-                       

Netto driftsresultat 115 851-            17 331-                   7 608-                    14 634-                 

-                       

Disponering eller dekning av netto driftsresultat -                       

Overføring til investering 12 742              6 891                    6 891                    13 019                 

Avsetninger til bundne driftsfond 42 612              4 977                    4 978                    4 977                  

Bruk av bundne driftsfond 37 256-              3 336-                    13 060-                  3 336-                  

Avsetninger til disposisjonsfond 88 757              15 690                   15 690                  10 515                 

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

Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet -                   -                       -                      

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 106 855            17 331                   7 608                    14 634                 

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 8 995-               0-                           0-                          0                         

§5-4 bevilgningoversikt drift 2. ledd Regnskap  2021 Oppr. budsjett 2022 Rev. Budsjet 2022 Budsjett 2023

Fellesområder 9                     -                        0 0

Sentraladministrasjon 264 924           95 891                   277 390 275 346               

Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst 747 283           753 187                 769 418 756 031               

Kommunalavdeling Helse og mestring 710 268           685 742                 718 229 738 117               

Kommunalavdeling Teknisk 98 313             97 561                   100 381 159 822               

Fellesfunksjoner 29 466             27 895                   26 895 16 048-                 

VAR og Havn 4 797               -                        0 -                      

Samfunn og samskaping 3 034-               191 775                 -5 000 -                      

Sum bevilgninger drift, netto 1 852 025        1 852 050              1 887 313 1 913 268            

Herav:

Avskrivinger 148 855           140 968                 140 968 140 968               

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

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

Avdrag på lån 33                   70                         70 70                       

Overføring til investering 1 551               4 977                    0 -                      

Avsetninger til bundne driftsfond 42 603             3 336-                    4 977 4 977                  

Bruk av bundne driftsfond 37 213-             -                        -13 060 3 336-                  

Avsetninger til disposisjonsfond 51 210             -                        -                      

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 771 010        1 760 477              1 805 251 1 876 950            



 

 

§5-5 bevilgningoversikt investering Regnskap  2021 Oppr. budsjett 2022 Rev. Budsjet 2022 Budsjett 2023

Investeringer i varige driftsmidler 524 547           658 688                 1 068 429              673 915               

Tilskudd til andres investeringer 4 182               13 580                   3 795                    -                      

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

Utlån av egne midler 350                 -                       -                      

Avdrag på lån -                  -                       -                      

Sum investeringsutgifter 531 489           673 318                 1 073 274              674 965               

-                       

Kompensasjon for merverdiavgift 48 742-             65 776-                   132 521-                109 783-               

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

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

Salg av finansielle anleggsmidler -                  -                        -                       -                      

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -                  -                        -                       -                      

Bruk av lån 422 290-           484 600-                 817 811-                501 113-               

Sum investeringsinntekter 512 636-           655 377-                 1 055 332-              620 896-               

-                       

Videreutlån 41 016             70 000                   70 000                  70 000                 

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

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

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

Netto utgifter videreutlån 14 960-             -                        -                       -                      

-                       

Overføring fra drift 12 742-             6 891-                    6 891-                    13 019-                 

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-                   11 050-                  41 050-                 

Dekning av tidligere års udekket beløp 901                 -                        -                       -                      

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 3 893-               17 941-                   17 941-                  54 069-                 

-                       

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

§5-5 bevilgningoversikt investering 2. ledd Regnskap  2021 Oppr. budsjett 2022 Rev. Budsjet 2022 Budsjett 2023

Fellesområder 22 004 185 000 0 26 875

Sentraladministrasjon 15 313 10 940 17 323 4 000

Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst 6 723 9 000 6 729 4 000

Kommunalavdeling Helse og mestring 10 358 33 150 54 829 15 300

Kommunalavdeling Teknisk 242 569 288 233 811 733 502 740

VAR og Havn 220 959 129 588 177 815 121 000

Org. oppsett mangler 6 621 2 777 0

Investeringer i varige driftsmidler 524 547 658 688 1 068 429 673 915


