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BUDSJETTJUSTERINGER INVESTERINGSREGNSKAPET 2014  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 14/455 153// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MIE 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

28/14 Formannskapet 27.11.2014 

/ Kommunestyret 11.12.2014 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Det gjøres følgende budsjettjustering på investeringsprosjekter budsjettert i 2014: 

 

1. Budsjettposten for prosjektet «Kommunale boliger» reduseres med kr 1 500 000, 

konto 06700.4320.265 med tilhørende disponering konto 05480.4320.265 (kr 

1 030 000) / 05290.9100.180 (kr 250 000) /05100.9100.283 (kr 220 000) 

2. Budsjettposten for prosjektet « Parker – Torg ved gamle Fosby skole» reduseres med   

 kr 300 000, konto 02306.4350.335/04290.4350.335 med tilhørende finansiering konto 

09100.4350.335/07290.4350.335 

3. Budsjettposten for prosjektet «Nytt tak Furulund» reduseres med kr  950 000, konto 

02307.4335.386/04290.4335.386 med tilhørende finansiering konto 09100.4335.386/ 

04290.4335.386 

4. Budsjettposten for prosjektet ”Kommunale veger – Kalerødkrysset/Stora Lee 

Camping» reduseres med kr 1 500 000, konto 02306.4370.332/04290.4370.332 med 

tilhørende finansiering konto 09100.4370.332/07290.4370.332. 

5. Budsjettposten for prosjektet « Vann – nytt renseanlegg» reduseres med kr 11 500 000,  

konto 02306.4440.340 med tilhørende finansiering kto 09100.4440.340 

6. Budsjettposten for «Vann – VA 0 vannledning Dødhaug-Rustad» reduseres med  

kr 600 000, kto 02307.4440.345 med tilhørende finansiering 09100.4440.345 

7. Budsjettposten for «Vann – VA 0 i hht VA-plan» reduseres med  

kr 1 900 000, kto 02306.4440.345 med tilhørende finansiering 09100.4440.345 

8. Budsjettposten for prosjektet «Avløp VA 0 – Sep.av overvann Fosbyåsen/Lillebyåsen» 

reduseres med kr 1 300 000, konto 02306.4441.353 med tilhørende finansiering konto 

09100.4441.353 

9. Budsjettposten for prosjektet «Avløp – VA 1 ihht VA-plan» reduseres med kr 

6 000 000, konto 02306.4441.353 med tilhørende finansiering 09100.4441.353. 

 

 

 

Vedlegg: 

Ingen. 
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Saksopplysninger: 

Kommunestyrets vedtatte årsbudsjett er bindende, og eventuelle endringer i årsbudsjettet skal 

gjøres av kommunestyret selv, jf. kommuneloven § 47 nr 1.  

 

Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan får betydning for de inntekter og utgifter 

som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet, jf 

kommuneloven §§47 nr 3 og 47 nr 2. 

Kravet til budsjettreguleringer må ses i sammenheng med de alminnelige kravene til 

årsbudsjett (budsjettbalanse, realisme og hjemmel for å disponere midler), og at disse kravene 

gjelder gjennom budsjettåret.  

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 budsjettregulering.  

 

Inntekten vedr. prosjektet «Kommunale boliger» gjelder salg av Gladheim. Dette salget ble 

utført ultimo desember 2013. Når budsjettet for 2014 ble lagt var det uvisst når dette ville 

kunne bli gjennomført.  

Andre prosjekter som er vedtatt i budsjettet for 2014, men som ikke er påbegynt eller så vidt 

påbegynt av vesentlig art er taket på Furulund – svømmehallen, torg ved gamle Fosby skole 

og vegen Kalerødkrysset/Stora Lee Camping. Forprosjektering og anbudsinnhenting vedr. 

taket i svømmehallen er utført og arbeidet vil starte opp våren 2015. Torget ved gamle Fosby 

skole og vegen Kalerødkrysset/Stora Lee Camping er ikke påbegynt. Investeringene innen 

vann og avløp er påbegynt og fortsetter planmessig videre i 2015. 

 

 

Vurdering: 

På grunn av endrede forutsetninger og at prosjektene ikke er fullt ut iverksatt, foreslår 

rådmannen at prosjektene budsjettjusteres ned. Alle prosjektene er budsjettert videreført i 

2015.  
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BUDSJETT 2015  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 14/271 151// 

 

Sektor: RÅDMANN        

 

Saksbehandler: JFO 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

29/14 Formannskapet 27.11.2014 

/ Kommunestyret 11.12.2014 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2015 for Aremark 

kommune. Netto driftsbudsjett kr. 88.780.900,- for 2015  pr rammeområde i henhold 

til budsjettskjema 1B og investeringsbudsjett for 2015 i henhold til skjema 2A og 2B 

med investeringer på totalt  

kr 42.612.500,-. 

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett 2015 for skatter, rammetilskudd, renter, 

avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A. 

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste skatteøret som Stortinget vedtar. 

4. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, utskrives eiendomsskatt i 2015 på 

faste eiendommer i hele kommunen. 

5. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 13 fastsettes skattesatsen for 2015 til 4 

promille. 

6. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 11 2.ledd et 

bunnfradrag på kroner 10.000,- av takstverdi.  

7. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.  

8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunens tidligere vedtatte 

retningslinjer og takstnivå. 

9. Rådmannen får fullmakt til å fordele reservert bevilgning lønn på de enkelte 

ansvarsområder i driftsbudsjettet. 

10. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og kommunale gebyrer mv. slik 

det fremgår av kapitelet ”Gebyrer, avgifter, leiepriser fra 01.01.2015” side 19-21.  

 

 

Vedlegg: 

 Budsjett 2015 – Rådmannens forslag (utlevert tidligere)  

Ligger som egen fil under «innkallinger» Formannskap 

 

 Økonomiplan 2015-2018 (utlevert tidligere)  

Ligger på kommunens hjemmeside www.aremark.kommune.no/politikk 

 

 

 

http://www.aremark.kommune.no/politikk
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Saksopplysninger: 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet rådmannens forslag til budsjett 2015 

i sitt møte 10.11.2014 og har avgitt følgende uttalelse: 

Rådmannens forslag til budsjett 2015 tas til orientering. 

Rådet ønsker å opplyse om at det har foretatt en befaring av offentlige bygg i 

kommunen med følgende resultat: 

 

RÅDHUSET: 

Mangler: Gelender ved heis og døråpner på heis.  Høy terskel til toalett 2. etg. 

Rullestolbrukere kommer ikke opp til spiserom. 

 

SYKEHJEM: 

Merking av døråpner på innersiden ved hovedinngang. 

 

HELSESTASJON: 

Merking av døråpner på yttersiden av inngangsparti. 

 

BARNEHAGE: 

Port vanskelig å få opp. Montere ringeklokke.  Inngang styrer har trapp. Høy 

dørterskel (liten avd.)  Ringeklokker ved dører virker ikke. 

 

SKOLE: 

Port vanskelig å få opp. Montere ringeklokke.  Høyt trinn ved hovedinngang, og 

mangler døråpnere. Rømningsvei fra lærerrom kan ikke brukes av rullestolbrukere. 

Parkeringsskilt for bevegelseshemmede. (Ved gjerde SFO) 

 

SFO: 

Port vanskelig å få opp. Montere ringeklokke.  1. kl. Trinn inngangsparti. 

Rullestolbrukere kommer ikke inn på toalett.  Toalett underetg. mangler støttehåndtak, 

samt papirholder må festes nærmere toalett. Terskel ved branndør.  Mangler døråpner. 

Vanskelig å komme ned og opp til underetg. 

 

BIBLIOTEK: 

Gelender ved trapp bør forlenges lenger opp mot inngangsdør. Rullestolbrukere 

henvises til å bruke egen inngang. Der er det så bratt at bruker må ha med en meget 

sterk assistent. Dette er ikke holdbart. 

 

SVØMMEHALL: 

Mangler døråpner ved inngangsdør. Dusjstol? 

 

FURULUND: 

Døråpner inn til kafeteria mangler. Toalettdør i kjeller for funksjonshemmede må 

merkes. 

 

BANKBYGGET: 

Dør i gang 2. etg. inn til Politi og Tannlege mangler døråpnere. 

 

STRØMSFOSS: (Servicebygg ved Slusemester huset). Mangler døråpner. 
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Eldrerådet behandlet rådmannens forslag til budsjett 2015 i sitt møte 10.11.2014 og har avgitt 

følgende uttalelse: 

Rådmannens forslag til budsjett 2015 tas til orientering. 

 

Arbeidsmiljøutvalget behandlet rådmannens forslag til budsjett 2015 i sitt møte 10.11.2014 og 

har avgitt følgende uttalelse: 

Rådmannens forslag til budsjett 2015 tas til orientering. 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen viser til kommentarer og vurderinger i det fremlagte budsjettdokument. 

 

 


