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BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET NR. 2 - 2020 - HERUNDER 

DISPONERING AV ÅRETS TILDELING FRA HAVBRUKSFONDET  

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vedtar budsjettregulering i tråd med vedlagte budsjettreguleringsskjema. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å fordele inntil kr. 1 439 222 til kommunens enheter i forbindelse 

med utgifter til smitteverntiltak og ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. 

Bakgrunn: 

Det er behov for å regulere driftsbudsjettet med tanke på å få regulert inn en del midler som 

har kommet med bakgrunn i Corona/Covid-19, og tildelingen fra Havbruksfondet. Dette gir 

mulighet for å regulere budsjettet slik at man kan fjerne bruken av disposisjonsfond i 

budsjettet for 2020. 

 

Den nye modellen for fordeling av midler til Havbruksfondet gir kommunen mindre 

inntekter i 2020 enn den gamle modellen ville gjort. Til gjengjeld er det innført en 

produksjonsavgift på oppdrett som vil gi kommunen årlige og mer forutsigbare inntekter 

fremover. 

 

Vurdering: 

I tabellen kommenteres de ulike endringene. Kommunen har også fått nye prognoser for 

inntekter som er tatt inn. Et viktig mål med budsjettreguleringen er å fjerne den budsjetterte 

fondsbruken. Det opprinnelige budsjettet for 2020 med endringer som er gjort i løpet av året 

forutsetter at det skulle brukes ca. 16,3 millioner fra disposisjonsfondet.  

 

Kommunen har så langt fått koronamidler i 3 omganger. I tillegg har man fått 

vedlikeholdstilskudd og påfyll av næringsfond. Det foreslås at rådmannen får disponere og 

fordele et beløp til koronakostnader på enhetene. Det legges opp til å kompensere 

barnehagene og skolene for uteblitte inntekter i barnehage og SFO under nedstengingen. I 

tillegg til dette beholder enhetene effekten av nedsatt arbeidsgiveravgift for mai og juni. 

Dette utgjør trolig ca. en halv million for kommunen samlet. 

 

Det er for øyeblikket usikkerhet om inntektsprognoser og skatteinngang, men det tas 

utgangspunkt i at tapte inntekter kompenseres fra regjeringen. 

 

Næringsfond Kommunen har fått kr 1 088 569 i påfyll til 
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næringsfond i forbindelse med korona. Dette settes 

av til næringsfond 

Utbytte Helgeland Kraft Kommunen har fått kr 652 000 mer i utbytte enn 

budsjettert. Dette reguleres inn. 

Skjønnsmidler og særskilt tildeling i 

sammenheng med koronasituasjonen 

Kommunen har fått 3 ulike beløp. Først 1 349 000 i 

statlig tilskudd, som blant annet skulle kompensere 

redusert oppholdsbetaling i barnehage/SFO. 

Deretter har det kommet kr 217 222 og kr 93 000 i 

skjønnsmidler.  

Det fordeles kr 220 000 til skolene og barnehagene 

for dette. 

I tillegg foreslås det at resten av denne summen går 

til koronatiltak på enhetene og fordeles av 

rådmannen. 

Havbruksfond Kommunen vil få kr 16 427 791 fra 

Havbruksfondet for 2020. Det foreslås at dette går 

til å redusere fondsbruken i budsjettet for 2020. 

Vedlikeholdstilskudd Kommunen har fått kr 500 000 i 

vedlikeholdstilskudd i forbindelse med tiltak for å 

få fart på landet. Bruk av midlene ble vedtatt i 

kommunestyresak 50/20  

Inndekning av reduserte innsparinger Kommunestyret vedtok i sak 28/20 at målet for 

innsparinger skulle tas ned med kr 1 386 899 for 

2020. Dette blir dekket inn i budsjettreguleringen. 

Skatt/rammetilskudd og 

inntektsutjevning 

I den mest oppdaterte prognosen er kommunens 

inntekter oppjustert med kr 680 000. Det foreslås at 

dette reguleres inn. 

Før kommunestyrets behandling av 

budsjettreguleringen vil det komme enda en 

oppdatering av prognosene. Det kan da bli aktuelt å 

justere budsjettreguleringen i forhold til dette. 

 

Tilskudd private barnehager Tilskuddet til private barnehager blir noe høyrere 

enn budsjettert ved årets begynnelse. Det foreslås 

at det reguleres inn et beløp på ca. kr 86 000 til 

dette. 

  

Vedlegg: 

Budsjettreguleringsskjema 


