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Rådmannens forslag til vedtak:
Investeringsbudsjettet for 2012 justeres i samsvar med vedlagte regneark.

Bakgrunn:
Kommunestyret skal for hvert budsjettår vedta kommunens årsbudsjett med en driftsdel og en
investeringsdel. Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og
utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det følger således av kommuneloven at
investeringsbudsjettet er ettårig, det vil si at bevilgningene er årsavhengige. Dette inne-bærer
for eksempel at et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i
investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det
aktuelle budsjettåret.
Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter
som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet.
Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker
kommunestyrets bevilgninger, må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det.
Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/-reduksjoner i utgifter eller inntekter.
Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas
med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse
med en budsjettregulering.

Vurdering:
Det vil ikke være tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investeringsprosjekter anses fullfinansiert etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak.
Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak kan ikke regnes som bevilgninger som
kan disponeres i inneværende år.
Tidligere skulle all merverdiavgiftskompensasjon inntektsføres i driftsregnskapet. Fra 2010
ble den regelen endret, slik at merverdiavgiftskompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Overgangsordningen tilsier at for 2012
skal 60% av merverdiavgiftskompensasjonen overføres fra driftsregnskapet til
investeringsregnskapet som inntekt, og er da med og finansierer deler av investeringen. I
budsjettet til Marker kommune er det lagt inn 100% merverdiavgiftskompensasjon, men i
regnskapet bruker vi 60% merverdiavgiftskompensasjon, og den differansen er en del av
vedlagte budsjettjustering.
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Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig. Det vil si at prosjekter som vi budsjetterer
i 2012, men som vi av en eller annen grunn ikke gjennomfører i 2012, må det lages budsjettendring på i 2012, og så må vedtaket opp på nytt i 2013, hvis prosjektet skal gjennomføres da.
Noen av vedlagte budsjettjusteringer er ikke gjennomførte prosjekter eller delvis
gjennomførte prosjekter i 2012, og da må det lages en budsjettendring.
Så er det også slik at det som budsjetteres som bruk og avsetning til disposisjonsfond,
avsetning og bruk av bundet investeringsfond, overføring fra driftsregnskapet og overføring
til investeringsregnskapet må være likt det som føres i regnskapet. Noen av vedlagte
budsjettjusteringer skyldes denne regnskapsregelen.

Vedlegg:
Investeringsregnskapet 2012 – budsjettendringer, regneark
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