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Budsjett for bruk av rentemidler av skogfond i 2020
I henhold til forskrift om skogfond, § 15, annet ledd, skal kommunene og fylkene hvert år
utarbeide budsjett for bruken av midlene. Landbruksdirektoratet har bestemt at følgende
retningslinjer skal gjelde for 2020:
Avsetning til overføring
Ved budsjetteringen for 2020 skal det settes av til overføringer etter følgende satser:
a) 30 % av brutto innvunne rentemidler av skogfondsmidlene i 2019 skal settes av til
det/de stedlige skogeierandelslag under Norges Skogeierforbund, jf. forskrift om
skogfond § 14, femte ledd.
b) Til nasjonal bruk i Landbruksdirektoratet skal avsetningen beregnes på grunnlag
av renteinntjeningen for 2019 i den enkelte kommune:
Renteinntekter

0 – 49 999
50 000 – 59 999
60 000 – 74 999
75 000 – 89 999
90 000 – 99 999
Over 100 000

%-sats

0%
2%
5%
10 %
15 %
20 %

Forklaring
Avsetningen skal beregnes av hele renteinntekten.
Eksempel: Hvis renteinntektene er 52 000 så skal
det beregnes 2 % av hele dette beløpet, slik at det
beløpet som skal trekkes inn blir kr 1 400. Hvis
renteinntekten er 80 000 så skal det trekkes 10 %
av dette, altså 8 000.

c) Fylkesmannen fastsetter satsene for innbetalingen av brutto innvunne rentemidler
til bruk på fylkesnivå, og kan gi nærmere retningslinjer for budsjetteringen på
kommunenivå.
Budsjettering, oppfølging og kontroll

Fylkesmennene og Landbruksdirektoratet har et ansvar for å «ivareta kontroll med at
underliggende virksomheter og enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og … ivareta kontroll med at
tilskuddsmottakere oppfyller de vilkår som er stilt for tilskuddet", jf. reglement for
økonomistyring i staten/Bestemmelser om økonomistyring i staten, § 15 Kontroll av
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underliggende virksomheter og andre som utøver forvaltningsmyndighet samt tilskuddsmottakere. Det stilles derfor krav til både hvordan rentemidlene blir brukt og til transparens
og kontroll.
Kommunene og fylkene
Det er stor spennvidde i beholdningene som den enkelte enhet disponerer, og det må derfor
budsjetteres på et nivå som er relevant og håndterlig for bruken og oppfølgingen av den enkelte
ramme.
Utbetalinger fra egne rentemidler til kommunen eller fylket selv eller noen av deres ansatte, skal
være dokumentert elektronisk i ØKS før utbetaling kan skje.
Teknisk budsjetteringen og godkjenningen av kommunenes og fylkenes budsjetter skal skje i
fagsystemet ØKS.
Stedlige skogeierandelslag under Norges Skogeierforbund
Det er ikke krav om budsjett for midler som skogeierandelslag mottar etter forskrift om skogfond §
14, femte ledd, men mottakeren forplikter seg til å bruke midlene i samsvar med de retningslinjene
som er gitt av Landbruksdirektoratet, til å rapportere bruken i ettertid, gi alle opplysninger som
fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne kontrollere at bruken av
midlene er i tråd med forutsetningene..
Tidsfrister
For å kunne utbetale rentemidler i 2020, må den enkelte kommune og fylke ha et godkjent
budsjett for 2020 i ØKS. Fra Landbruksdirektoratet gis det ingen annen frist enn dette,
men Fylkesmannen kan fastsette egne frister for kommunene med å ferdigstille sine
budsjetter.
Landbruksdirektoratet trenger tall for forventede renteinntekter for hele landet for å
kunne gjennomføre sin budsjettering for 2020. Fylkesmannen skal derfor rapportere
forventet renteinntekt for 2019 til Landbruksdirektoratet innen 15.11.2019.
Regelverk og informasjon
Relevant regelverk og mer informasjon er å finne på våre hjemmesider, se
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/forvaltning-av-rentemidler.
Vi ber om at Fylkesmannen orienterer videre til kommunene.
Med hilsen
for Landbruksdirektoratet

Per Guldbrand Solli
seksjonssjef

Rune Nordrum
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur.

Landbruksdirektoratet

Mottakere:
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Vestland
Kopi til:
Allskog SA
AT Skog SA
Glommen Skog SA
Landbruks- og matdepartementet
Mjøsen Skog SA
Norges Skogeierforbund
NORSKOG
Viken Skog SA
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Pb 788 Stoa
Pb 987
Pb 2520
Pb 1405
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Pb 59
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Ingvald Ystgaards v. 13 A
Postboks 116, Sentrum
Pb 1329
Postboks 8007 Dep
Postboks 84
Pb 1438 Vika
Postboks 123, Lilleaker
Postboks 500 Sentrum

4809
2604
6404
8002
1502
4001
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7047
3701
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0030
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0115
0216
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SKIEN
ELVERUM
OSLO
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