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Innledning  
I arbeid med økonomiplan 2015-2018, har rådmann sett på alternative løsninger for å imøtekomme 

politiske signaler og ønsker om videre utvikling av kommunen.  

Større investeringer vil avhenge av bæreevnen Iveland kommune har med de rammetildelinger som 

foreligger, og den kapasitet kommunen har til gjennomføring.  

I den forbindelse har rådmann utarbeidet alternative forslag som kan være retningsgivende for analyse 

av Iveland kommunes handlingsrom.  

Det er lagt til grunn en økonomisk analyse av likviditet, fond, finans og gjeld basert på følgende 

alternative investeringsrammer: 

- Modell 1: Investeringsramme 119,05 mill. kr  

Inkluderer Iveland skole, trinnvis utbygging planlagt med 30 mill. kr i årene 2015-2016 

For øvrig vil Skaiå barnehage bli ombygd for 2 mill. kr i 2015. 

- Modell 2: Investeringsramme 141,35 mill. kr 

Inkluderer Iveland skole, 40 mill. kr. for hhv. nybygg 30 mill. kr og ombygging 10 mill. kr. 

Skaiå barnehage er inne med 14,3 mill. kr til varig nybygg/ombygging. 

- Modell 3: Investeringsramme 84,5 mill. kr 

Iveland Skole med 40 mill. kr, og Skaiå barnehage med 14,3 mill. kr er tatt ut av rammen. 

Ulike forslag er ment å gi et bilde av konsekvens og mulighetsrom som Iveland kommune har.  

 

Styringsdokument 
Kommuneplan, økonomiske føringer – Samfunnsdelen kap. 7, Strategisk eierskap. 

Finansreglement, om vedtatt forvaltning. 

 

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018  
Rammer for hhv. 

- Drift 

- Investering 

Likviditet, gjennom behov for finansiering 

 

- Netto driftsresultat  

Jf. Kommuneplan – Strategisk eierskap, min. 3 pst av omsetningen. 

- Bruk og avsetning av fond i økonomiplanperioden 2015 – 2018 

Nivå på fond (forsvarlig nivå) 

Jf. Kommuneplan – Strategisk eierskap, 15 pst av omsetningen. 

- Finansforvaltning 

Jf. Politisk vedtatt finansreglement. 

- Lånegjeld (bæreevne) 

Jf. Kommuneplan – Strategisk eierskap, 50 EK inv./50 pst gjeldsgrad. 
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Likviditet – Fond/fondsreserve, begrep og konsekvens 
Med følgende begrep menes: 

- Likviditet – er penger til å betale regningen når den forfaller. 

- Fond – for å dekke regninger i de månedene utgiftene er større enn inntektene. 

- Fondsreserve - en ren sparekonto til utforutsette hendelser eller for å planlegge investeringer 

og låne mindre. 

Det skilles mellom: 

- Bundne fond – kan ikke fritt disponeres, jf. lov/regelverk. 

Sum bundne fond utgjør 8,6 mill. kr per 01.01.2014 (IB). 

Bundne fond, KOSTRA kontoklasse 251 innebærer en forpliktelse knyttet til fondet og utgjør: 

 Tiltaks- og næringsfond i Iveland, om lag 2,1 mill. kr 

 interkommunalt næringsfond sammen med Birkenes, om lag 4 mill. kr 

 Selvkost renovasjon, om lag 0,7 mill. kr 

 Husbankens tilskuddsordning, om lag 0,3 mill. kr 

 Husbankens tapsavsetning 0,2 mill. kr 

 Øvrig utgjør prosjekt midler til bl.a. Ivenes PLO, Kvalifisert for fremtiden, folkehelse, 

elevrådspenger, NAV barnefattigdom mv. 

Iveland kommune har per dato ingen bundne investeringsfond. 

- Frie fond – kan disponeres fritt av kommunestyret, jf. lov/regelverk 

Sum frie fond utgjør 46,309 mill. kr per 01.01.2014 (IB), jf. tabell 

Ubundne fond, KOSTRA kontoklasse 253 investering og 256 drift. 

 

 
 

Det skilles mellom ubundne driftsfond og investeringsfond, men det ligger ikke binding til 

bruk av midlene og de inngår i den generelle disponible likvide beholdningen til kommunen.  

All bruk av frie fond skal politisk vedtas av Kommunestyret. 

I videre omtale av fond – vil det utelukkende gjelde frie fond. 

Positivt med fond/fondsreserve: Gir renteinntekter, og må ikke kutte i tjenesten om noe ekstra skjer. 

Negativt uten fond/fondsreserve: Får ikke renteinntekter, må kutte i tjeneste ved utforutsett hendelse. 

 

Finans, begrep og konsekvens 
Finansforvaltning er strategi.  

Det omfatter pengeplassering/kapitalforvaltning av brukskonto i bank, men også plassering i produkter 

som kan oppnå høyere rente en bank og som bærer en risiko.  

Finans er et vidt begrep som innebærer hvordan vi tilegner oss, forvalter og anvender penger over tid, 

herunder inngår: 

Frie driftsfond (Tall i 1000 kr) 01.01.2014

Ubundne investeringsfond 9 036

Disposisjonsfond 37 273

Sum frie fond 46 309
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- Finansinntekter – som vil være renteinntekter av bankinnskudd (fond/fondsreserve), samt 

utbytte og gevinst 31.12. av finansplasseringer 

- Finanskostnader – som vil være renteutgifter og avdrag til lån, samt tap på finansielle 

plasseringer per 31.12. 

 

Iveland har vedtatt eget finansreglement.  

 

Reglementet inneholder strategi for plassering, og omfatter bl.a. finansielle instrumenter på kort sikt 

(bank, risikogarantert produkter) og lang sikt (aksjer, mv.). 

Viktig: Følg til enhver tid den valgte strategi – lev godt med svingningene i markedene. 

Avsett en fondsreserve som en risikoavsetning for å imøtekomme svingninger i markedene (i 

gode/dårlige tider). 

 

Plassering i risikoprodukter må ha langsiktig perspektiv – IKKE tenk SALG! 

Det er i dårlige tider det går dårlig – i gode tider går det godt. 

Hvorfor: Høst i gode tider, og lev betryggende i dårlige tider. 

 

Ulempe: Unngå situasjon som tilsier MÅ SELGE (minst gunstig tidspunkt). 

Gevinsten. Ligger i å kunne velge salgstidspunkt (mest gunstig tidspunkt). 

 

Likviditet, fond og finansforvaltning 

Analyse av beholdning - likviditet, fond og finansforvaltning: 

 

Iveland kommune Alternativ 1 Alternativ 2

Fondsmidler: 31.12.2014 Frie midler 31.12.2014 Frie midler

254 Ubundene investeringsfond: IB 9 036 IB 9 036

256 Disposisjonsfond IB 37 273 IB 37 273

Tertial/sak 2014 regulering:

Netto bevilgning, fond *) -693 -693

Netto driftsresultat 2014:

Prognose per 2. tertial -516 -516

Prognose for bruk av fond inv. -5 000 -5 000

Uttrekk:

Bufferfond, finans 3 200 0

Pensjonsfond, premieavvik 2 225 -5 425 2 225 -2 225

Likviditet:

Likviditetsbeholdning 4 000 7 000

Eks.Næringstiltak, fond-omdisponerbare 0 5 000

Reservert beholdning -4 000 -12 000

Sum frie fondsmidler 9 425 30 676 14 225 25 876

Finansforvaltning:

211 Pareto Høyrente IB 1 869 0

218 Pareto Aktiv IB 8 219 0

Salg av plasseringsmidler 10 088

Sum disponibel fond/finans UB 19 513 30 676 UB 14 225 35 963

*) 1.tertial 0,5 mill. kr, Sak hhv. 0,067 mill. kr DU drift, 0,126 mill. kr. DU inv.
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Forklaring til tabell: 

Tabellen viser inngående frie fond for hva Iveland har som inngående balanse (IB) per 01.01.2014.  

Det gjøres justering for budsjettert prognose per 31.12.2014 for det som er politisk vedtatt bruk av 

fond per 2. tertial 2014. Videre gjøres det uttrekk for evt. justert prognose for bruk av fond i 

økonomiplan 2014-2017, for budsjettåret 2014. I vurdering av disse transaksjonene vil alternativ 1 og 

2 være helt identiske. Dette utgjør binding av midler i budsjettåret 2014, og må trekkes ut av de frie 

midlene per 01.01.2014. 

I videre uttrekk vil vurdering av strategi mht. sikkerhet og risiko varierer med hhv. Alternativ 1 og 2.  

Analyse av Alternativ 1 og 2: 

Det er fremlagt to forslag til vurdering: 

Alternativ 1: Tar høyde for å beholde finansplasseringene i Pareto. Plasseringene har gitt kommunene 

meravkastning, og har i flere år bidratt til at kommunen har hatt positive netto driftsresultat. 

Plasseringene har en risiko og er sårbare for svingninger. Det må tas høyde for langsiktighet for å 

unngå å få salg som tema i dårlige tider, hvor tap må påregnes.  

Det er imidlertid tatt høyde for fondsavsetning til å imøtekomme tap, fondsavsetning bør utgjøre 

minimum 40 pst. av innskutt kapital. Innskutt kapital er totalt 8 mill. kr, tilsvarende 3,2 mill. kr i avsatt 

fondsreserve, jf. tabell. Videre er det tatt høyde for å tilbakeholde fond for premieavvik pensjon på 

2,225 mill. kr som gir et samlet uttrekk på 5,425 mill. kr. For øvrig er det reservert en likvid 

beholdning på 4 mill. kr i uttrekk. Disse forholdene utgjør 9,425 mill. kr i tilbakeholdt frie fond som 

kan måles i om lag 2-3 mnd. lønnsreserve til enhver tid. 

I tillegg har kommunen beholdt sine plasseringer i Pareto på 10,088 mill. kr som var saldo per 

01.01.2014.  

Sum frie fondsreserver og Pareto plasseringer utgjør da en utgående balanse per 31.12.2014 på 19,513 

mill. kr som kommunen tar stilling til å ha i reserve i hele økonomiplanperioden 2015-2018. 

På disse midlene vil Iveland kommune ha renteinntekter og evt. meravkastning/tap som vil gi utslag i 

netto finansresultat årlig.  

Alternativ 1 innebærer en risiko for den andel som utgjør finansforvaltning hos Pareto. Dette er 

finansielle instrumenter som har til dels store svingninger. Gjennom finanskrisen tok Iveland et tap på 

1,75 mill. kr. Dette dekket kommunen gjennom fondsreserven. Det må være politisk vilje til å tåle 

slike svingninger gjennom å holde en fondsreserve. I gode år gir plasseringen meravkastning langt 

over bankrenten som gir positive bidrag til et ellers lavt netto driftsresultat. 

Risikoen består i når fallet i finansmarkedet inntrer, og hvor lenge det varer. Er det tidlig på året, er 

det mulig å justere inn dette i løpet av året. Kommer fallet i markedene sent i sist halvår kan dette bli 

vanskelig å justere inn per 31.12. Det er også vanskelig å forutsi hva som forårsaker fallet og hvor 

lenge det varer. Etter loven skal dette reguleres årlig per 31.12. og vil gi direkte utslag på netto 

driftsresultat, med tilhørende fondsfinansiering vil det gi stabilitet i det regnskapsmessige resultat. 

Pareto har vist seg å være stabile plasseringer. Selv i finanskrisen var vi aldri under innskutt kapital i 

fallene. 

Tabellen viser da 30,676 mill. kr i beregnet frie fond til bruk for økonomiplanperioden 2015-2018. 

Alternativ 2: Innebærer å selge finansplasseringene som innebærer risiko. Det vil da være nødvendig å 

holde en høyere reservert likvid fondsbeholdning tilsvarende 14,225 mill. kr. Det gir mindre 

rentebærende beholdning og lavere, men stabile bankrente inntekter. 
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Tilsvarende alternativ 1 er det tenkt en reserve på 9,225 mill. kr tilsvarende pensjonsfond 2,225 mill. 

kr og økt likvid beholdning på 7 mill. kr, i tilbakeholdte frie fond per 31.12.2014. 

Tabellen viser 35,963 mill. kr i beregnet frie fond til bruk for økonomiplanperioden 2015-2018. 

Valg av Alternativ 1: 

I videre analyse er det tatt høyde for Alternativ 1 med begrunnelsen for den meravkastning 

risikoplasseringene gir på lang sikt, og forventes å gi i planperioden. Det tilfører netto driftsresultat en 

årlig merinntekt per 31.12. Ved utsikter til tap benyttes avsatt fondsreserve, slik det ble benyttet 

gjennom finanskrisen. 

Plasseringene i Pareto har stått godt – selv gjennom finanskrisen. Iveland har ikke hatt fall under 

innskutt kapital siden plasseringen ble foretatt. Alternativet anses å gi kommunen større handlingsrom. 

Gjeld, begrep og sammenhenger 
Lån (lånegjeld) til investering omfatter to ulike lånbegrep: 

Formidlingslån (startlån):  

Videreformidling av husbanklån til husholdninger. Belaster kommunen likviditetsmessig gjennom at 

kommunen forskutterer lån til videre utlån. Det ligger et avvik i tid mellom kommunens låneopptak og 

utlån videre til husholdning. 

 

Innebærer nøye overvåking av inn-/utlån for å tilpasse låneopptaket og avgrense periodiseringsgapet. 

 

Kommunen har 2. prioritet sikkerhet på disse lånene og hefter sammen med Husbanken for en 

prosentvis andel av gjeld ved evt. mislighold. Kommunen holder en reserve for tapsavsetning, jf. 

bundne fond under omtale av «Likviditet – Fond/fondsreserve». 

 

I videre omtale av gjeld forutsettes balanse mellom inn- og utlån, formidlingslån. 

 

Kommunens lån til investeringer 

Lån til investeringer i kommunen handler om økonomisk forvaltning av: 

 Investeringsregnskapets nivå på investeringer og inntektskilder som tilfaller 

investeringsregnskapet 

 Nivå på total lånegjeld (gjeldsgrad) 

 Nivå på finanskostnadene, som utgjør rente- og avdragsutgifter 

 

Lånegjeld omfatter renter og avdrag av investeringer henført til finanskostnadene i driftsregnskapet, 

som må ses i sammenheng med nivå på: 

 Driftsregnskapets brutto driftsresultat 

 Finansinntektene 

 Rente- og avdrag (finanskostnadene) vil variere med investeringsregnskapet, og vil påvirke: 

 Netto driftsresultat 

 

Lånegjeld vil i tabeller bli presentert inklusive og eksklusive formidlingslån (startlån). 

 

Økonomiske forutsetninger 
 

Brutto driftsresultat – ligger fast

 

(Tall i hele 1000 kr) 2015 2016 2017 2018

Brutto driftsresultat -3 387 -3 416 -4 256 -4 780
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Finansinntekter – ligger fast

 

 

Driftsregnskapet – finanskostnaden vil variere med alternativene 

Finanskostnaden utgjør renter og avdrag som fordeler seg slik på de ulike alternativene: 

 

 

Driftsregnskapet – resultatvurdering 

I vurdering av de 3 innledende alternative løsninger for nivå på investeringsregnskapet og forslått 

finansiering av investeringene, vil nivå på, 

- netto finanskostnad 

- netto driftsresultat 

 variere slik det her fremgår av tabell: 

 
 

Merk: 

Det er ikke tatt høyde for å dekke negative driftsresultat i planperioden 2016 – 2018 fra 

fondsreserven, i presentasjon av de ulike alternativene. 

 

Det forutsettes at driftsrammene tilpasses sentralt budsjetterte inntekter i løpet av 2015. 

 

(Tall i hele 1000 kr) 2014 2015 2016 2017 2018

Renter av bankinnskudd mv. 1 273 1 259 976 792 809

Renter av formidlingslån (startlån) 227 241 224 208 191

Utbytte fra Agder Energi AS 7 208 6 254 6 572 7 208 7 208

Sum finansinntekter 8 708 7 754 7 772 8 208 8 208

(Tall i hele 1000 kr) 2015 2016 2017 2018

Brutto driftsresultat -3 387 -3 416 -4 256 -4 780

Finansinntekter 7 754 7772 8208 8208

Tilgjengelig finansutgift: 4 367 4 356 3 952 3 428

Modell 1: Renter og avdrag -4 342 -5928 -7331 -3804

Netto driftsresultat 25 -1 572 -3 379 -376

Sum finanisering fond, bruk(-)/avstn.(+) 25 -1 572 -3 379 -376

Modell 2: Renter og avdrag -4 138 -4696 -6001 -4489

Netto driftsresultat 229 -340 -2 049 -1 061

Sum finanisering fond, bruk(-)/avstn.(+) 229 -340 -2 049 -1 061

Modell 3: Renter og avdrag -4 071 -4 407 -5 926 -2 354

Netto driftsresultat 296 -51 -1 974 1 074

Sum finanisering fond, bruk(-)/avstn.(+) 296 -51 -1 974 1 074
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Likviditetsvurdering 
 

Sammenheng oppstår mellom de ulike begrep og alternative valgmuligheter. Drifts- og 

investeringsregnskapet speiler hverandre i behov og bruk av likviditet, og påvirker hverandre 

gjensidig. 

 

Behov for likviditet oppstår når det foreligger negative resultat. Da oppstår behov for finansiering 

enten det gjelder negativt brutto driftsresultat, netto finansresultat (finansinntekt minus finanskostnad), 

eller netto driftsresultat i driftsregnskapet.  

 

Behov for likvide midler i form av fondsreserver oppstår i investeringsregnskapet for å holde 

lånegjelden nede. Det ligger til grunn nedbetaling av lån med inntektskilder i investeringsregnskapet, 

f.eks. for tilskuddsordning til Pleie og omsorg. 

 

 

I det videre legges følgende til grunn: 

 

Likviditetsanalyse – forsvarlig tilgjengelig kapital 

Valg av Alternativ 1, Analyse av beholdning for likviditet, fond og finans. 

 

Disponible frie fond er lagt til grunn i investeringsregnskapet, jf. vedlegg som viser fordelt fondsbruk i 

planperioden for de ulike investeringsalternativ. Her fremkommer også budsjetterte inntektskilder. 

 

Investeringer – 3 forslag til vurdering 

I det følgende presenteres 3 forslag til investeringsramme og finansiering. For øvrig har de noe ulik 

økonomisk fremdrift i økonomiplanperioden 2015-2018. Sistnevnte innebærer at tyngden av 

investeringene ligger ulikt fordelt i de ulike forslagene. Pleie og omsorg ligger likt i alle forslag med 

innslag i årene 2015-2016 med inntekter etter ferdigstillelse, mens skole og barnehage varierer. 

 

Modell 1: Inv. 119,05 mill. kr - ramme og finansiering: 
Inkluderer Iveland skole, trinnvis utbygging planlagt med 30 mill. kr i årene 2015-2016 

For øvrig vil Skaiå barnehage bli ombygd for 2 mill. kr i 2015. 
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Modell 2: Inv. 141,35 mill. kr – ramme og finansiering: 

Inkluderer Iveland skole, 40 mill. kr. for hhv. nybygg 30 mill. kr og ombygging 10 mill. kr. Skaiå 

barnehage er inne med 14,3 mill. kr til varig nybygg/ombygging. Her ligger investeringene fordelt 

med tyngden av skole og barnehage i perioden 2016-2018. 

 

 

Modell 3: Inv. 84,5 mill. kr - ramme og finansiering: 

 

Iveland Skole med 40 mill. kr, og Skaiå barnehage med 14,3 mill. kr er tatt ut av rammen. 

 
 

Nivå på lånegjeld 
 

Lånegjeld fremkommer for de ulike alternativene, slik: 

 
Dagens rentenivå er lagt til grunn for perioden. 

(Tall i hele 1000 kr) 2014 2015 2016 2017 2018

31.des avdrag 31.des Renter avdrag 31.des renter avdrag 31.des renter avdrag 31.des renter

renteforutsetninger, flytende 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

renteforutsetninger, fast 3,2 3,2 3,2 3,2

Modell 1: RF Inv. 119,05 mill. kr 2 986 58 324 1 356 3 996 84 765 1 932 5 516 49 668 1 815 2 485 48 070 1 319

Modell 1: Ex. formidl.lån 48 823 75 226 39 110 36 625

Modell 1: Sum renter og avdrag drift 4 342 5 928 7 331 3 804

Modell 2: Inv. 141,35 mill. kr 2 987 43 124 1 151 3 237 64 925 1 459 4 487 47 183 1 514 2 975 64 920 1 514

Modell 2: Ex. formidl.lån 33 623 55 386 36 625 53 475

Modell 2: Sum renter og avdrag drift 4 138 4 696 6 001 4 489

Modell 3: Inv. 84,5 mill. kr 2 987 38 124 1 084 2 987 67 000 1 420 4 578 32 842 1 348 1 475 32 254 879

Modell 3: Ex. formidl.lån 28 623 57 461 22 284 20 809

Modell 3: Sum renter og avdrag drift 4 071 4 407 5 926 2 354
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Lånegjeldsutvikling i perioden 2015 - 2018 
Utviklingen fremstilt grafisk for de tre alternativene, henholdsvis inklusiv og eksklusiv formidlingslån 

(startlån):  

 

 

Gjeldsgrad 
Dette gir følgende fremstilling av gjeldsgraden målt som lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter, 

for hhv. inklusiv/eksklusiv formidlingslån (startlån).  

 
 

Konklusjon 
I den fremstilling som her avtegnes er det ikke vesentlig forhold som tilsier at kommunen ikke har 

bæreevne for de ulike alternativene. Gjeldsgraden er innenfor rammen av hva som anses akseptabelt, 

jf. kommuneplan. 

Det er likevel viktig å se konsekvens på kort og lang sikt. På kort sikt er det verd å merke seg at 

Iveland har en negativ effekt av høye investeringer i perioden 2015 og 2016. Det skyldes et hoved lån 

som kommunen betjener, og som først blir nedbetalt i 2017. Innslag av store låneopptak i årene 2015 

og 2016 vil være vesentlig vanskeligere å bære i driften. Det oppstår et likviditetsbehov i «Modell 1, 

119,05 mill. kr» for planperioden 2015 – 2018 med negative netto driftsresultat på 5,3 mill. kr som 

ikke er dekket av fondsreserve i denne analysen, og lånegjelden må evt. økes tilsvarende.  
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Gjennom å forvalte porteføljen av låneopptak til 2017 vil belastningen bli jevnere i planperioden og 

bæreevnen øker, noe som vises gjennom «Modell 2, inv. 141,35 mill. kr». Her reduseres negativt netto 

driftsresultat i planperioden 2015 - 2018 til 3,2 mill. kr, selv om gjelden er 22,3 mill. kr høyere enn 

«Modell 1». Dette er begrunnet i at prosjekt Iveland skole og Skaiå barnehage er plassert til oppstart i 

2016, med hovedtyngde av investering i 2017 og 2018. Videre vil det kunne åpnes mulighet for 

kommunen å søke om friske midler for rentekompensasjon skolebygg fom 2017. Iveland kommune 

har utnyttet muligheten for å søke maksimal rentekompensasjon skolebygg, frem tom 2016. 

Det vil være driftsmessig komfortabelt å legge en ramme for investeringsaktivitet som imøtekommer 

den bemanning kommunen har. Drift og utvikling justerer bemanningen mellom 

investeringsaktiviteter og vedlikehold. Svingningene i aktivitet ligger mellom disse nivåene. Ved store 

investeringsrammer må vedlikeholdsplanen nedjusteres tilsvarende. Det går imidlertid en grense for 

topper. Det avtegner seg en slik topp i «Modell 1, 119,05 mill. kr» hvor det må påregnes kjøp av 

tjenester for gjennomføring i 2015 og 2016. 

Hva kommunen kan betjene av gjeld står i tett sammenheng til nivå på driftsrammene. Det er 

budsjettert med negative brutto driftsresultater som spiser av finansinntektene. Det medfører videre at 

det blir en lavere ramme til å bære økte renter og avdrag for lånegjeld, og netto driftsresultat reduseres. 

Det er ikke tatt høyde for renteøkning i analysen, og evt. renteøkning øker finanskostnaden. 

Stabilt nivå på driftsrammene vil være avgjørende for hvordan kommunen vil møte utfordringene i 

årene fremover. Det budsjetteres i all hovedsak for negative netto driftsresultat i perioden 2015 – 

2018.  

Det er viktig å legge et nivå på driftsrammene som tar høyde for et positivt, vedvarende netto 

driftsresultat på 3 pst. Positivt netto driftsresultat skal ivareta og opprettholde de verdiene kommunen 

eier/har. Det er viktig å drive vedlikehold for å ta vare på kapitalvaren. Det motsatte betyr at vi har et 

verdifall på eiendelene våre (kapitalslit). Det ligger an til vesentlig bruk av fond i perioden 2015 - 

2018, og tilførsel til fond må innhentes i senere perioder. 

I betraktningen av kapitalslit er det viktig til enhver tid å vurdere grensen for vedlikehold og nybygg. 

Teknologi og utvikling skjer så hurtig at bygg i dag avskrives vesentlig fortere enn tidligere. Videre 

kan tilpasning til dagens aktivitet ofte effektiviseres gjennom redusert areal. Det vil ikke nødvendigvis 

lønne seg å bygge nybygg uten å redusere dagens eksisterende bygningsmasse. Det er summen av 

bygningsmassen som svarer for de totale drifts- og vedlikeholdsutgiftene. 

Det er stor effektiviseringsgevinst i komprimerte og driftseffektive nybygg. Dette må vurderes mht 

kostnad og nytteeffekt for hvert investeringstiltak. Effektive tiltak kan derfor være å bygge i moduler 

gjennom trinnvise utbygning, for å imøtekomme behov både på kort og lang sikt. Et godt eksempel på 

slik løsning er Åkle, som ble prosjektert for flere utbyggingstrinn. Det innebærer at man sprer kostnad 

og innsats på en ressurseffektiv og god samfunnsmessig måte, gjennom å opprettholde aktivitet i lokalt 

næringsliv og sikre arbeidsplasser. 

Oppsummerende vil de alternativene som er presentert vurderingsmessig kunne sies å være 

representative for hva som er opp mot ytre grense for det behagelig både i og utenfor planperioden.  
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Vedlegg 

Modell 1: Viser fordeling av investeringsrammen, inntektsgrunnlag, finansieringsbehov 

 

Modell 2: Viser fordeling av investeringsrammen, inntektsgrunnlag, finansieringsbehov 

 

Modell 3: Viser fordeling av investeringsrammen, inntektsgrunnlag, finansieringsbehov 

 

 

Modell 1: Investeringsprosjekt Sum 2015-2018 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Sum investering 119 050 40 050 66 500 5 000 7 500

Mva inntekt -22 000 -6 000 -14 000 -1 000 -1 000

Andre tilskudd/inntekter

Flykningebolig -840 -840 0 0 0

Sum boligtilskudd, Bygdeheimen -30600 0 0 -30600 0

Inntekter salg parkeringsplasser -9200 -2300 -2300 -2300 -2300

Tomtesalg Bjørnehatten -5500 -1375 -1375 -1375 -1375

Sum inntekter -68 140 -10 515 -17 675 -35 275 -4 675

Finansieringsbehov 50 910 29 535 48 825 -30 275 2 825

Bruk av fond 30910 9335 18425 325 2825

Lån planperiode 2015-2018 20000 20 200 30 400 -30 600 0

Sum finansiering 50910 29535 48825 -30275 2825

Modell 2: Investeringsprosjekt Sum 2015-2018 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Sum investering 141 350 31 350 54 500 25 000 30 500

Mva inntekt -29 000 -6 000 -11 000 -5 000 -7 000

Andre tilskudd/inntekter

Flykningebolig -840 -840 0 0 0

Sum boligtilskudd, Bygdeheimen -30600 0 0 -30600 0

Inntekter salg parkeringsplasser -9200 -2300 -2300 -2300 -2300

Tomtesalg Bjørnehatten -5500 -1375 -1375 -1375 -1375

Sum inntekter -75 140 -10 515 -14 675 -39 275 -10 675

Finansieringsbehov 66 210 20 835 39 825 -14 275 19 825

Bruk av fond 30660 15835 14825 0 0

Lån planperiode 2015-2018 35550 5 000 25 000 -14 275 19 825

Sum finansiering 66 210 20 835 39 825 -14 275 19 825

Modell 3: Investeringsprosjekt Sum 2015-2018 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Sum Investering 84 550 30 050 44 500 5 000 5 000

Mva inntekt -16 000 -5 000 -9 000 -1 000 -1 000

Andre tilskudd/inntekter:

Flykningebolig -840 -840 0 0 0

Sum boligtilskudd, Bygdeheimen -30600 0 0 -30600 0

Inntekter salg parkeringsplasser -9200 -2300 -2300 -2300 -2300

Tomtesalg Bjørnehatten -5500 -1375 -1375 -1375 -1375

Sum inntekter -62 140 -9 515 -12 675 -35 275 -4 675

Finansieringsbehov 22 410 20 535 31 825 -30 275 325

Bruk av fond *) 21185 20535 0 325 325

Lån planperiode 2015-2018 1225 0 31 825 -30 600 0

Sum finansiering 22410 20535 31825 -30275 325


