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OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2019 TIL 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy formannskap godkjenner rådmannens innstilling i framlagte spesifiserte søknad om
overføringer av ubrukte driftsmidler fra 2019 til 2020. Det forutsettes budsjettdekning ved
regnskapsavslutningen for 2019 og at midlene registreres som budsjettreguleringsposter i
2020.
2.

Alle øremerkede tilskudd fra stat, fylkeskommune, kommuner eller andre som ikke er
benyttet ved årets utgang overføres til 2020 – inklusive eventuell ubrukt kommunal andel.

OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2019 TIL 2020
I kommunens overordnede delegasjonsreglement har kommunestyret delegert til formannskapet
å avgjøre hvilke ubrukte budsjettmidler som kan overføres fra ett år til neste.
I formannskapsmøtet 9. desember sak 134/19 ble saken utsatt til januar 2020 for å få med tekst til
hver enkelt søknad om overføring. Det er nå tatt med i vedlagte oversikt. Enkelte av postene har
fått justerte beløp da en nå er bedre kjent med resterende ubrukte midler innen disse områdene.
Søknader om overføringer er gjennomgått på nytt og rådmannens innstilling fremgår av
vedlegget til denne saken. I vedlegget er det som sist også tatt med søknader om overføring der
beløpet ennå ikke er avklart. Dette gjelder i all hovedsak beløp som består av øremerkede
tilskudd i kombinasjon med kommunale bevilgninger, og der beløp ikke vil være klart før
årsavslutningspostene er på plass. Søknadene er delt i grupper:
Gruppe 1: Statstilskudd og andre tilskudd
Gruppe 2: Driftsposter og pågående driftsprosjekter
For å lette kontrollen med bruken av de overførte midlene bør det vedtas at slike midler skal
budsjettreguleres i 2020. Dette vil også være til hjelp i den økonomiske oppfølgingen i løpet av
året, med tilhørende rapportering til folkevalgte.
I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost, vil eventuelle regnskapsoverskudd/underskudd innen VAR-sektoren avsettes til/tas fra selvkostfond som er øremerket til regulering
av avgifter.

Rådmannen i Karmøy, 16.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg: Tabell over prosjekter med kommentarer

