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BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET MED 

TILLEGGSBEVILGNINGER NR. 1 - 2019  

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vedtar budsjettregulering og tilleggsbevilgninger i tråd med vedlagte 

budsjettreguleringsskjema. 

Bakgrunn: 

Det er behov for en budsjettregulering og tilleggsbevilgninger i forbindelse med endrede 

forutsetninger og behov som er oppstått hittil i år. Det vises til økonomirapportering for 1. 

tertial 2019 der det er redegjort for en del av sakene. 

 

Kommunestyret har også gjort en del vedtak så langt i år som også må reguleres inn.  

 

Vurdering: 

Det er satt inn kommentarer til de enkelte endringer i tabellen. De budsjettpostene det er 

behov for å endre er: 

 

Tiltak/budsjettpost Beløp Kommentar 

Bidrag livsopphold (utgift) 550 000 Utgiftene til «Bidrag livsopphold» er 

betydelig høyere enn på samme tidspunkt 

året før. 

Bidrag livsopphold på 

flyktningbudsjett (redusert utgift) 

-696 250 Denne posten kan reduseres, og dekker 

inn mer enn det som trengs på budsjettet 

til Nav 

Statstilskudd tidlig innsats og 

norm for lærertetthet (økt inntekt) 

-436 000 Kommunen har fått tilskudd til 

videreføring av tiltak. Dette er utgifter 

som allerede ligger inne i skolens 

budsjett, og tilskuddet kan disponeres i 

budsjettreguleringen. Noe er vedtatt brukt 

til tilleggsbevilgning til DBU. 

Tilleggsbevilgning til DBU (økt 

utgift) 

854 750 I sak 14/19 ble det vedtatt 

tilleggsbevilgning til DBU på kr 573 500 

og i sak 45/19 ble det vedtatt 

tilleggsbevilgning på 281 250. 
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Tilskudd bemanningsnorm 

barnehager (økt inntekt) 

-1 040 000 Kommunen har fått statlig tilskudd til 

videreføring av ny bemanningsnorm i 

barnehagene. Ny bemanningsnorm er 

allerede lagt til grunn i barnehagenes 

budsjett, og kan disponeres. Deler av 

tilskuddet gjelder den private barnehagen, 

se neste linje. 

Tilskudd bemanningsnorm 

barnehager til den private 

barnehagen (økt utgift) 

594 000 Videretildeling av mottatt tilskudd. 

Tilskudd til private barnehager 

(økt utgift) 

220 000 Det er flere barn i den private barnehagen 

enn forutsatt i budsjettet. 

Tilskudd til andre trossamfunn 

(økt utgift) 

45 000 Dette er en engangsutgift på grunn av at 

tilskuddet i 2018 ikke ble utbetalt. 

Utbetalingene i år vil derfor gjelde 2 år.  

Kjøp av tjenester fra Helgeland 

Havn (økt utgift) 

200 000 Kommunestyret vedtok i sak 8/19 et 

utviklingsprosjekt for Bjørn 

havneområde. Finansieres av disp.fond. 

Kjøp av konsulenttjenester, vei 

(økt utgift) 

250 000 Kommunestyret vedtok i sak 30/19 å 

bevilge penger til en rapport over de 

kommunale veiene med fast toppdekke 

som synligjør vedlikeholdsbehovet. 

Rapporten skal inneholde en handlingsplan 

for gjennomføring av vedlikeholdet om 

tilstanden for kommunale veier. 

Finansieres av disp.fond. 

Ressurskrevende tjeneste, 

hjemmetjenesten (økt utgift) 

3 700 000 Hjemmetjenesten kjøper et eksternt 

tjenestetilbud som foreløpig ikke kan gis 

i kommunen. Ytterligere orientering må 

evt. gis i lukket møte. Deler av utgiftene 

dekkes av tilskudd, se neste linje. 

Tilskudd ressurskrevende 

tjenester (økt inntekt) 

1 677 000 Store utgifter til ressurskrevende tjenester 

gir også økt tilskudd.  

Veterinærtilskudd (økt utgift) 285 000 Ved økonomirapporteringen for første 

tertial ble det oppdaget at driftstilskudd 

til veterinær var falt ut av budsjettet ved 

overgang fra fast lønn til tilskudd. Dette 

må rettes opp. 

Vintervedlikehold (økt utgift) 200 000 Det ble brukt mye penger på brøyting i 

første halvår. I tillegg gjelder nye priser 

på brøyting for ny sesong. Det må 

bevilges penger til dette. 
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Eiendomsskatt, 

konsulenttjenester (redusert 

utgift) 

-50 000 Det vil bli leid inn mindre eksterne 

tjenester enn budsjettert, slik at budsjettet 

kan reduseres. 

Eiendomsskatt (økt inntekt) 100 000 Det tas inn litt mer eiendomsskatt enn 

budsjettert, slik at inntektsanslaget kan 

settes opp. 

Utbytte av aksjer (økt inntekt) -1 876 000 Utbyttet fra Helgeland Kraft er nå 

utbetalt. Det var budsjettert med 

1 624 000, og endelig utbetaling er 

3 498 000. 

Bruk av disp.fond (bruk av 

disp.fond er økt inntekt i 

driftsbudsjettet) 

- 1 023 500 Bruk av disposisjonsfond i samsvar med 

vedtak i kommunestyresakene 8/19, 

14/19 og 30/19 

 

Kommunestyret har i sakene 8/19, 14/19 og 30/19 vedtatt å bruke kr 1 023 500 fra 

disposisjonsfondet. Sammen med bruken av disposisjonsfondet som er vedtatt i årsbudsjettet 

utgjør dette til sammen kr 10 867 732. 

 

På reserverte bevilgninger i budsjettet står det nå kr 476 491. 

 

Vedlegg: 

Budsjettreguleringsskjema 


