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1 Økonomireglementets virkeområde 
 

1.1 Hensikten med reglementet 
Reglementet gir rammer og retningslinjer for kommunens økonomiforvaltning og består av til 
sammen 10 ulike deler. Reglementet gir en oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder 
innenfor økonomiområdet, og underliggende fullmakter/instrukser og rutiner skal hjemles i henhold 
til dette reglementet.   
 
Finansreglementet utarbeides som et eget dokument og er ikke innarbeidet i dette 
økonomireglementet. 

1.2 Hvem gjelder reglementet for 
Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder kommunale foretak etter 
kommuneloven kapittel 11), styret for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 og 
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28.  
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2 Reglement for innkjøp 
 

2.2 Overordnet ramme 
Alle kommunale innkjøp skal skje i henhold til gjeldende lover og regler samt inngåtte 
samarbeidsavtaler. Reglementet gjelder for alle innkjøp av varer, tjenester og bygge- og 
anleggsarbeider for eller på vegne av Sør-Odal kommunes enheter og avdelinger m.m. Det vises 
spesielt til lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjeldende fra 1.1. 2007. 
 
Det er etablert et interkommunalt innkjøpssamarbeid mellom de sju Glåmdals-kommunene Eidskog, 
Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes. Det vises i denne forbindelse til 
samarbeidets strategidokument. Se www.riig.no. 
 
Det er inngått flere rammeavtaler som skal følges (www.riig.no).  
 
Det vises til kommunens til enhver tid gjeldende innkjøpsveileder. 
  

http://www.riig.no/
http://www.riig.no/


Økonomireglement for Sør-Odal kommune, vedtatt i k-sak 61/16 Side 5 
 

3 Reglement for anvisning 
 

3.1 Overordnede rammer 
Det skal anvises for alle utbetalinger. Det skal foreligge anvisning, dvs. utbetalingsordre fra den som 
har anvisningsmyndighet, før enhver utbetaling som innebærer kontroll av faktura/timeliste fra den 
som har anvisningsmyndighet. Faste lønninger, andre uforanderlige utgifter samt renter og avdrag på 
kommunens gjeld utbetales etter såkalte stående anvisninger som gjelder til annen ordre gis. 

3.2 Formål 
Ha en effektiv rutine for intern kontroll av kommunens utbetalinger. 

3.3 Retningslinjer 
Rådmannen delegeres anvisningsmyndighet innenfor hele kommunen og fullmakten kan 
videredelegeres. Ansatte ved Odal Økonomikontor (heretter «økonomikontoret») kan ikke ha 
anvisningsmyndighet på noe område. 
 
Den som er delegert anvisningsmyndighet skal utpeke personer som skal attestere. Delegeringen kan 
gjøres fast eller tidsbegrenset. 
 
Det skal alltid være kjent hvem som kan opptre som stedfortreder ved ferie/fravær med rett til 
anvisning i henhold til delegert fullmakt. 
 
Den som er delegert anvisningsmyndighet skal ha gjort seg kjent med reglene knyttet til dette. 

3.4 Skjema for delegering av anvisningsmyndighet 
Den som deleger anvisningsmyndighet må fylle ut skjema «delegert myndighet”. Skjemaet skal fylles 
ut i ett eksemplar og er ikke gjeldende før økonomikontoret har mottatt skjemaet.  

3.5 Begrensninger i anvisningsmyndigheten 
Anvisningsmyndigheten gjelder ikke ved anvisning av egne regninger, eller hvor inhabilitet kan bli 
gjort gjeldende. I slike tilfeller skal anvisningen foretas av overordnet anvisningsmyndighet.  
 
Rådmannen anviser ordførers regninger/refusjonskrav og ordfører anviser rådmannens egne 
regninger/refusjonskrav. 
 
Anvisning og regnskaps-/lønnsregistrering skal ikke foretas av samme person. 
 
Samme person kan ikke både attestere og anvise samme faktura/timeliste. 

3.6 Opphør av anvisningsmyndighet 
Økonomikontoret skal straks ha melding når anvisningsmyndighet opphører, for eksempel ved 
opphør av tjenesteforhold, endringer o.l. Skjema «opphør av delegert myndighet» skal fylles ut og 
sendes økonomikontoret.  
 
Dersom utøvelse av delegert anvisningsmyndighet ikke tilfredsstiller de krav som stilles til god intern 
kontroll (jfr. foranstående punkter), skal dette rapporteres til vedkommende leder. 

3.7 Attestasjon 
Den som attesterer skal påse at: 

 Levering er i samsvar med bestilling 

 Varemottak/utført tjeneste stemmer med fakturaen 

 Pris og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale 
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 Arbeidet er utført og at timetallet er korrekt 

 Anvisningsblanketten er utfylt 

 Varer er inventarført der dette er aktuelt  

 Riktig momskode er påført 
 

3.8 Anvisning 
Den som anviser skal påse at: 

 Disponeringen av budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden 

 Attestasjon og kontroll er foretatt av personer som er tillagt denne oppgaven  

 Det er tilstrekkelig med budsjettmidler 

 Det foreligger fullstendig oversikt over hvilke kontrakter som legger bindinger på 
budsjettbevilgningene ut driftsåret 
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4 Reglement for salg av varer og tjenester 
 

4.1 Overordnede rammer/hovedregler 
Det er kommunestyret som fatter vedtak om salg av fast eiendom og anlegg, aksjer, utstyr, maskiner 
og transportmidler og tomter som er vurdert som anleggsmiddel. Det som er omløpsmidler er 
rådmannen delegert myndighet til å avhende. 
 
Alt salg av ovennevnte skal i hovedsak skje til markedspris – dvs. gjennom annonsering hvis ikke 
annet er vedtatt gjennom egne kommunestyrevedtak. Det er ikke adgang til å gi bort kommunal 
eiendom (fast eiendom, utstyr, tomter) som gave.  Regulertebolig- og industritomter kan selges uten 
kunngjøring. Dette er delegert til rådmannen.  
 
Ved salg skal reglene i EØS-avtalen om forbud mot offentlig støtte hensyntas. Dette innebærer 
følgende:  
 
EØS-avtalens artikkel 61 nr.1 inneholder et forbud mot offentlig støtte. Kommunal - og 
moderniseringsdepartementet oppgir i artikkel av 28.12.2012 at bestemmelsen kan oppstilles i seks 
vilkår for at tiltaket skal falle inn under forbudet mot offentlig støtte: 

 Støttemottager må få en økonomisk fordel 

 Støtten må stamme fra offentlige midler 

 Støttemottager må være et foretak som driver økonomisk aktivitet 

 Støtten må være selektiv (favorisere enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller 
tjenester) 

 Støtten må vri konkurransen 

 Støtten må påvirke samhandelen innenfor EØS-området 
 
Dersom alle disse vilkårene er oppfylt, vil tiltaket være offentlig støtte. For at et slikt tiltak skal kunne 
gjennomføres, må det være forenlig med en av unntaksbestemmelsene som følger av EØS-avtalen. 
Dersom bare noen av vilkårene er oppfylt, faller tiltaket utenfor EØS-avtalens regelverk, og er lovlig. 

4.2 Unntak 
Ved salg av tomter som er regulert til boligformål gjennom politiske vedtak foregår salget 
administrativt. 
 
Rådmannen har i tillegg delegert myndighet til å avhende mindre arealer som er kurante. 

4.3 Utgående fakturering 
Rådmannen har ansvaret for at utgående fakturering skjer på en forsvarlig og god måte. Rutinene 
skal være slik at kommunen fanger opp alle inntekter og holde løpende oversikt over disse. 
  
Prisen på kommunens tjenester følger av vedtatt budsjett eller fremkommer av 
kommunestyrevedtak. 
 
All utfakturering skal skje via økonomisystemet. Refusjonskrav sendes økonomikontoret for 
fakturering ved kjent beløp og kopi skal uansett sendes for refusjonskrav hvor beløpet ikke er helt 
klarlagt. 

4.4 Innfordring 
De kommunale krav kan deles i to hovedgrupper 

 De offentligrettslige krav hvor grunnlaget for å ta betaling er hjemlet i lov. Eksempel på dette 
er kommunale avgifter. 
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 De privatrettslige krav som bygger på et avtalerettslig grunnlag. Eksempler på dette er 
husleie, barnehageavgift, SFO etc. 

 
Rådmannen har ansvar for at det er rutiner som sikrer at fordringer som ikke er betalt innen 
betalingsfrist følges opp med purringer og videre betalingsoppfølging med inkasso og 
tvangsinndrivelse. Saksgangen ved innfordringen av kommunale krav skal følge retningslinjer og 
bestemmelser i Inkassoforskriften. 
 
Både for de offentligrettslige krav og alle andre krav overføres restanser til firma som utøver 
inkassoløsninger etter at  1. purring/inkassovarsel er sendt og fortsatt ikke betalt. 

4.5 Avsetning til tap på fordringer 
Tapsavsetning skal foretas når et krav er grovt misligholdt og skal gjenspeile den del av kravet som er 
tapsutsatt. Størrelsen på tapsavsetningen vil således avhenge av antatt verdi av kravets sikkerhet, 
etter nærmere retningslinjer. Når det gjelder utlån skal også antatt verdi av debitors 
tilbakebetalingsevne tas med i vurderingen. 
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5 Reglement for delegering av budsjettmyndighet 
 

5.1 Overordnede rammer 
Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner, § 47 nr. 2 og nr 3 og forskrift av 15. desember 2000 om årsbudsjett 
med merknader. 
 
Reglementet dekker hele kommunens myndighet til å disponere budsjettet.  

5.2 Formål 
Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om at bevilgninger 
i årsbudsjettet er bindende for underordnede. 

5.3 Retningslinjer for delegering av budsjettmyndighet i driftsbudsjettet 
Kommunestyret fastsetter årsbudsjettet med netto rammer pr rammeområde, og det er dette 
vedtatte budsjettet som er bindende for underliggende organer i forhold til kommunelovens 
bestemmelser. Delegert myndighet i budsjettsaker kan ikke anvendes slik at kommunestyrets 
forutsetninger og premisser i årsbudsjettet undergraves, og at omdisponeringer må skje med 
dekning innenfor de rammer som er fastsatt. 
 

 Rådmannen v/kommunalsjef har myndighet til å omdisponere bevilgninger innenfor et 
rammeområde 

 Enhetsleder har myndighet til å omdisponere bevilgninger innen sin enhet  
 
Kun kommunestyret har myndighet til å vedta årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på 
grunnlag av innstilling fra formannskapet jfr. kommuneloven, § 45.  
 
Med endringer menes her endring av inntektssiden eller i de driftsrammene som er bevilget eller 
omfordeling på tvers av rammeområdene. Når bevilgningene gis som netto driftsrammer pr 
rammeområde, er det først når denne netto rammen er i ferd med å bli oversteget, eller skal 
reduseres, at eventuelle budsjettendringer må til kommunestyret for behandling. 
 
Budsjettmyndigheten kan ikke delegeres. 

5.4 Retningslinjer for delegering av budsjettmyndighet i 

investeringsbudsjettet 
Investeringsbudsjettet skal være fastsatt som brutto utgifter per formål (bygg, veg, va, utstyr mm). 
Investeringsprosjekter over 5 mill. kroner skal defineres som egen investering. 
 
Ut over bevilgninger til prosjekter kan det komme sentrale bevilgninger til for eksempel utlån og 
mottatte avdrag på utlån, kjøp og salg av aksjer, og salg av eiendommer, bygg og anlegg. Slike 
sentrale bevilgninger skal kun håndteres av kommunestyret selv.  

5.5 Overskridelser 
Bevilgningene i drifts- og investeringsbudsjettet skal ikke overskrides før det i tilfellet er gitt 
tilleggsbevilgning.  Rådmannen skal gjennom sin budsjettkontroll føre slikt tilsyn at 
budsjettoverskridelser unngås. Den som har myndighet til å disponere over en bevilgning står 
ansvarlig i forhold til overordnet myndighet. 

5.6 Tilleggsbevilgninger, omdisponeringer 
Forslag om tilleggsbevilgninger og omdisponeringer i budsjettet fremmes i så god tid at de som 
senere skal behandle forslaget får rimelig tid til å vurdere nødvendigheten av den foreslåtte 
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bevilgning og mulighetene for å dekke den.  Når det er nødvendig med tilleggsbevilgninger, skal de 
forslag som fremmes omfatte hvilke muligheter som foreligger for at bevilgningen kan dekkes enten 
ved nedsettelse av andre bevilgninger eller forhøyelse av inntektsanslag. 
 

5.7 Investeringer som finansieres av låneopptak 
I den utstrekning bevilgningene til investeringer forutsetter låneopptak, kan bevilgningene ikke 
brukes før låneopptaket er formelt godkjent. 
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6 Reglement for handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 
 

6.1 Overordnede rammer 
Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner § 44 og § 45. 
 
Arbeidet med handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett er hjemlet i: 

 Plan- og bygningslovens § 20-1 tredje avsnitt om at kommuneplanen skal ha en kortsiktig del 
som skal inneholde ”samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste 
årene”.  

 Kommunelovens § 44 – Økonomiplan – som pålegger kommunene en gang i året å vedta en 
rullerende økonomiplan som skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen skal minst omfatte de fire neste budsjettår.  

 Forskrift av 15. desember 2000 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 
 
Dette reglementet inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytting til økonomiplan-og 
budsjettarbeidet, og fordeling og disponering av de bevilgninger som kommunestyret gir i sitt vedtak 
vedrørende økonomiplan og årsbudsjett. 

6.2 Formål 
 Gjennom økonomiplanen skal kommunen oppfylle de mål og strategier som er vedtatt i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 Budsjettforskriften av 15.12.00 åpner for og legger til rette for at kommunestyret kan drive 
utstrakt rammebudsjettering og målstyring. 

 Reglementet skal klargjøre innholdet i og fordelingen av de driftsrammer som 
kommunestyret bevilger i sitt vedtak om økonomiplan og årsbudsjett. 

 Reglementet skal også klargjøre hvilke fullmakter kommunestyret delegerer til underordnede 
organer. 

6.3 Handlingsregelen og prinsipper for økonomistyring 
Kommunen skal ha en bærekraftig og sunn kommuneøkonomi. Dette innebærer å; 

 Redusere kommunens gjeld raskest mulig 

 Opparbeide økonomisk ”buffer”/disposisjonsfond på 2 % av netto driftsutgifter 

 Unngå 100 % lånefinansiering på kommunale investeringsprosjekter så langt det lar seg gjøre 
 

6.4 Arbeidsform og framdriftsplan for utarbeidelse av handlingsprogram 

med økonomiplan og årsbudsjett  
Handlingsprogram med økonomiplan (heretter kalt økonomiplan) utarbeides årlig. Vedtatt 
økonomiplan er styrende for kommunens interne forhold ved utarbeidelsen av budsjett for planens 
første år.  
 
Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del, de forutsetninger og økonomiske 
anslag som fremgår av kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett som legges fram i mai 
hvert år. Videre skal det foretas en drøfting av den økonomiske handlefriheten de ulike år i 
planperioden. 
 
I arbeidet med handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett inngår seminarer og 
orienteringsmøter som sikrer at alle aktuelle aktører involveres. Dette gjelder politikere, 
administrative ledere, tillitsvalgte/verneombud og råd og utvalg som representerer brukere av 
kommunale tjenester. 
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Ved oppstart av økonomiplan- og budsjettarbeidet skal rådmannen utarbeide konsekvensjusterte 
budsjetter for planperioden basert på seneste vedtatte årsbudsjett med korrigeringer for endelig 
vedtatte endringer, statlige føringer og andre justeringer som ansees som bundne. 
Rådmannen utarbeider forslag til handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett. 
 
Rådmannens forslag skal være spesifisert på rammeområder med nettobeløp. Investeringsprosjekter 
skal fremkomme som brutto utgift for hvert formål (bygg, veg, va, utstyr mm). Enkeltinvesteringer 
over 5 mill. kroner skal spesifiseres enkeltvis. 
 
Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett skal omfatte oversikt over:  

 planlagte investeringsprosjekter med finansiering og driftsvirkning 

 utviklingen i frie inntekter 

 utviklingen i rente- og avdragsbelastningen  

 utviklingen i langsiktig gjeld 

 utviklingen i ulike fondsbeholdninger 

 tilskudd til/fra kommunale/interkommunale virksomheter som fører eget regnskap.  
 
 
Formannskapet lager innstilling til kommunestyret.  
           
Kommunestyret vedtar handlingsprogram med økonomiplan sammen med årsbudsjettet.  Vedtaket 
treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.  
 

6.5 Retningslinjer 

 Rådmannen har fullmakt til å fordele vedtatte rammer på respektive enheter. 

 Rådmannen har fullmakt til å fordele en bevilget sum på tvers av rammeområder når 
summens størrelse og formålet med bruken er gitt i budsjettdokumentet. Eksempelvis 
avsetning av midler til lønnsjustering på sentral post for senere fordeling. 

 

6.6 Fullmakter 
 Rådmannen har etter forskriften fullmakt til å disponere bevilgningene og har ansvaret for å 

iverksette kommunestyrets vedtak. Med disponeringsfullmakt (anvisningsmyndighet) menes 
her myndighet til å disponere de bevilgninger som er ført opp i årsbudsjettet. 

 Rådmannen kan videredelegere sin disponeringsfullmakt. 

 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre årets låneopptak i samsvar med kommunestyrets 
budsjettvedtak. 

 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette leieinntekter for kommunens eiendommer (begrenset 
til forretningsmessig drift). 

 Rådmannen gis fullmakt til å inngå leie- og leasingavtaler i den grad det er økonomisk 
forsvarlig i forhold til kjøp. 

 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette egenandeler og priser ved salg av varer og tjenester i 
kommunen, der disse ikke er fastsatt av annen myndighet. Dette gjelder ikke 
brukerbetalinger.  

 Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens bankkonto. Fullmakten kan 
videredelegeres. 

 

6.7 Årshjul 
Sør-Odal kommune har lagt opp aktivitetene tidsmessig i løpet av året slik følgende tabell viser. 
Modellen er retningsgivende hvor eksakte datoer fastsettes hvert år 
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 Handlingsprogram, økonomiplan og 
årsbudsjett 

Økonomikontroll 
og 

rapportering 

Årsregnskap og 
årsberetning 

Nasjonal rapportering 

Jan   Kontroll regnskap  

Febr 
Strategiseminar med rådmannens 
ledergruppe 

 
Årsregnskap senest 
15.2 

Kostra innrapportering 

Mars  Månedsrapport for februar 
Årsberetning senest 
31.3 

Publisering av foreløpige 
Kostra-tall 
Korrigering Kostra 

April  Månedsrapport for mars Revisjon senest 15.4 Kvartalsrapport 1 SSB 

Mai 

Forventninger til budsjett-innspill fra 
interkommunale selskaper, 
vertskommune-samarbeid og andre 
eksterne aktører.  

Utarbeiding av 1. 
tertialrapport 

Kontrollutvalg  

Juni 

Innspillsmøte tillitsvalgte og 
verneombud 
 
Budsjettseminar utvidet 
formannskapsmøte. Oppstart budsjett 
med enhetslederne. 

1. tertialrapport med evt. 
budsjettjustering til 
kommunestyret 

Politisk behandling 
senest 30.6 

Publisering av endelige 
Kostra-tall 

Juli     

Aug    Kvartalsrapport 2 SSB 

Sept 
Forberede saker som berører 
budsjettet og som kan besluttes i 
forkant av budsjettbehandlingen.  

Utarbeiding av 2. 
tertialrapport 

  

Okt 
Budsjettseminar rådmannens 
ledergruppe 

2. tertialrapport med evt. 
budsjettjustering til 
kommunestyret 
 
Månedsrapport for 
september 

 Kvartalsrapport 3 SSB 

Nov 
Forankring av budsjett i 
brukerorganisasjoner 

Månedsrapport for 
oktober 

  

Des 
Budsjettbehandling i formannskap og 
kommunestyre. 
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7 Reglement for budsjettoppfølging og rapportering 
 

7.1 Overordnede rammer 
 Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 

om kommuner og fylkeskommuner, § 47. 

 Reglementet dekker hele kommunens budsjettoppfølging og rapportering i henhold til 
vedtatte budsjettrammer og indikatorer i henhold til balansert målstyring. 

7.2 Formål med forvaltningen 
Kommunelovens § 47 inneholder bestemmelser om årsbudsjettets bindende virkning. De rammer 
som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på 
forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Unntatt herfra er utgifter som kommunen 
har en umiddelbar rettslig forpliktelse til å dekke – eksempelvis kontraktsmessig, arbeidsrettslig, 
erstatningsrettslig, eller basert på rettighetsbestemmelse i lov. Skjer det vesentlige endringer i løpet 
av budsjettåret i forhold til utgifter og inntekter, skal rådmannen fremme forslag til tiltak. 
 
Kommunlovens § 48 inneholder bestemmelser om utarbeidelse av årsberetning, og § 49 samt 
rapporteringsforskriften pålegger kommunene å rapportere om ressursbruk og tjenesteproduksjon til 
bruk i nasjonalt informasjonssystem (KOSTRA). 

7.3 Budsjettoppfølging 
Rådmannen skal ved utgangen av hver måned gjøre nødvendige avviksvurderinger i forhold til 
budsjettet, og iverksette de eventuelle justeringer i driften som er nødvendig for å innarbeide 
avvikene. 
 
Ved fare for overskridelser på den budsjettrammen som det enkelte nivå har fått seg tildelt, skal det 
fremmes sak for det organ/enhet som kan ta stilling til den budsjettjusteringssaken som fremmes: 

 Den enkelte enhetsleder melder fra til kommunalsjef om fare for overskridelse av 
budsjettrammen og begrunner dette. Kommunalsjef ser status for alle enheter innen 
rammeområdet under ett og søker å finne dekning for justering. 

 Kommunalsjefene rapporterer til rådmannen for status innenfor sine rammeområder. 

 Rådmannen ser status for alle rammeområder under ett og fremmer politisk sak med forslag 
om justering mellom rammeområdene til formannskapet som innstiller til kommunestyret.  
 

7.4 Rapportering 
 Vesentlige avvik mellom årsbudsjettet og prognose skal rapporteres til kommunestyret med 

angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne sted.  

 Driftsregnskapet skal rapporteres mot driftsbudsjettet minst seks ganger pr år, to 
tertialrapporter til kommunestyret og 4 månedsrapporter som fremlegges formannskapet til 
orientering.  

 Investeringsprosjekter skal følge tertialrapportene med status, framdrift og økonomiske 
forhold vedrørende investeringsprosjektene. Ved behov kan det i desember avlegges rapport 
for investeringsprosjekter som påvirker neste år årsbudsjett.   

 Kommunalsjefer skal rapportere i tråd med kommunens rapporteringsplan. Det skal 
rapporteres på nivå budsjettet vedtas på og skal gi en oversikt over enhetens økonomiske 
situasjon på rapporteringstidspunktet samt et estimat/prognose for forventet forbruk pr. 
31.12. 

 Årsberetningen skal behandles sammen med årsregnskapet og innen 1. juli året etter. Det 
skal vekt på å vurdere kommunens utvikling over tid. Årsberetningen utarbeides av 
økonomikontoret. 
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8 Reglement for investeringsprosjekt 
 

8.1 Definisjoner 
Investeringer gjelder anskaffelse av varige driftsmidler. 
 
Vanligvis vil investeringene ligge innenfor kategoriene: 

 Bygg 

 Inventar og utstyr inkl. IKT-investeringer, maskiner og kjøretøyer 

 Anlegg – herunder også park- og idrettsanlegg 

 Veg 
 
Investeringer vedtas av kommunestyret pr. formål. Enkeltinvesteringer over 5 mill. kroner skal 
spesifiseres enkeltvis. 
 
Investeringsprosjekter innarbeides i rådmannens forslag til handlingsprogram når prosjektet ut fra 
økonomiske og realistiske påregnelige behov skal gjennomføres som følge av politiske, eventuelle 
administrative behov og ønsker. 
 
Før prosjektet blir innarbeidet i budsjettforslaget det enkelte år, skal det så langt det er mulig utredes 
et kostnadsanslag. Driftskonsekvenser av tiltaket skal også fremgå, herunder økte renter og avdrag.  
 
Som hovedregel skal alle investeringsprosjekter fremmes gjennom de ordinære 
budsjettprosesser. Dersom det viser seg nødvendig å fremme forslag om investeringer utenom 
den vanlige planleggingsprosessen, skal behovsutredningen fremmes gjennom rådmannen 
som avgjør om saken skal fremmes for formannskap og kommunestyret. 
 

8.2 Prosjektstyring og økonomikontroll 
Det skal legges fram rapporter om prosjektets fremdrift og prosjektregnskap. 
Rapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporteringen, revisjon av 
investeringsbudsjettet og årsberetningen. 
 
Vesentlige kostnadsavvik i forhold til kostnadsrammen rapporteres straks 
man er kjent med at slike forhold har oppstått eller vil oppstå. Behov for eventuelle 
tilleggsbevilgninger fremmes gjennom rådmannen og videre til politisk behandling. 
 
Rådmannen har ansvar for at sluttrapport/regnskap fremlegges. 
 

8.3 Finansiering av investeringsregnskapet 
Årets investeringsutgifter skal finansieres med følgende finansieringskilder i prioritert rekkefølge: 
 

1. Forskriftsmesig momskompensasjon 
2. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m) 
3. Bruk av bundet investeringsfond 
4. Bruk av lånemidler 
5. Bruk av ubundet investeringsfond 
6. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet 
7. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 

 
Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale med 
giver brukes disse til felles finansiering av investeringsprosjektene, og fordeles ikke på 
enkeltprosjekter. 
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8.4 Finansielle leieavtaler 
Finansielle leieavtaler skal behandles som øvrige investeringer, og må behandles av kommunestyret. 
 

8.5 Rebudsjettering av investeringsprosjekter 
Dersom det skjer endringer i investeringsprosjektet i budsjettåret som kan få betydning for de 
inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i 
budsjettet. Ved vesentlig svikt i budsjetterte inntekter eller ved vesentlig svikt i budsjetterte utgifter 
skal rådmannen umiddelbart legge fram sak slik at kommunestyret får vedtatt nødvendige endringer 
i årsbudsjettet. 
 
Vedtak om endringer vil også være påkrevd selv om den totale budsjettbalansen ikke er forrykket. 
 
Forsinkelser eller forsering av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilginger 
innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om 
kostnadsøkninger/-reduksjoner eller inntektsreduksjoner/-økninger. Herunder må budsjetterte 
prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår tas med i årsbudsjettet for 
påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en budsjettregulering. 
 

8.6 Låneopptak 
Handlingsregelen og taket for låneopptak fastsettes ved den årlige rullering av handlingsprogram 
med økonomiplan. 
 
Kommunestyret vedtar rammen for opptak av lån. For resterende bruk av lån benyttes ubrukte 
lånemidler, som må vedtas av kommunestyret. 
 
Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige rentebetingelser 
for nye lån til investeringsprosjekter i henhold til budsjettet, samt undertegne lånedokumentene. 
Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven § 50 nr. 7 a). 
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9 Reglement for årsavslutning 
 

9.1 Overordnede rammer 
Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner, § 48 nr. 1 og 2 og forskrift av 15. desember 2000 om årsregnskap og 
årsberetning med merknader. 
 
Reglementet dekker hvem som har kompetanse til å foreta strykninger dersom driftsregnskapet 
gjøres opp med et underskudd.  
 

9.2 Formål 
Reglementet skal ivareta hvem som har kompetansen til å gjennomføre strykninger ved et 
underskudd i driftsregnskapet samt å redusere netto merutgift i investeringsregnskapet. 
 

9.3 Kompetanse til å gjennomføre strykninger i driftsregnskapet 
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre delvise eller fulle strykninger for å redusere et 
regnskapsmessig underskudd. 
 
Et regnskapsmessig underskudd skal reduseres etter følgende prioritering: 

 Stryke budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet vedtatt av kommunestyret selv. 

 Stryke avsetninger til fond når disse har vært finansiert av årets eller tidligere års løpende 
inntekter.  

 Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd når dette har 
vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter. 

 
Rådmannen gis fullmakt til å redusere kommunestyrets budsjetterte overføringer til 
investeringsregnskapet dersom investeringsregnskapet ikke trenger det. 
 

9.4 Manglende dekning ved avslutning av investeringsregnskapet 
Rådmannen gis fullmakt til å redusere netto merutgift i investeringsregnskapet etter følgende 
prioritering: 

 Budsjettert avsetning til ubundne investeringsfond 

 Å overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med 
manglende finansiell dekning 
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10 Reglement for tap på fordringer   
 

10.1 Overordnede rammer 
 Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i forskrift av 15. desember 2000 om 

årsregnskap og årsberetning med merknader. 

 Reglementet dekker hvem som har fullmakt til å utgiftsføre tap på fordringer. 

 Reglementet gjelder ikke for tap som knytter seg til følgende: 

 Sosiallån under henvisning til ”Lov om sosiale tjenester” 

 Skattekrav under henvisning til ”Skattebetalingsloven” 
 

10.2 Formål 
I årsregnskap forskriftens § 3 står det at balanseregnskapet skal vise status for kommunens og 
fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. Dette fordrer en 
årlig gjennomgang av fordringsmassen i balanseregnskapet. 
 

Fordringer kan avskrives i bevilgningsregnskapet uten at det er gjennomført tvangsinnfordring for å 
kunne konstatere om fordringer er uerholdelig. Endringer i massen av kortsiktige fordringer påvirker 
arbeidskapitalen. Det bør derfor i budsjettet føres opp en anslags bevilgning for kortsiktige fordringer 
som gjennom året forventes avskrevet. 

 

10.3 Retningslinjer 
Krav skal kunne konstateres som tapt og avskrives når minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

 Påleggstrekk er forsøkt, men lønnen er ikke større enn vedkommende trenger til 
livsopphold.   

 Utleggsforretning har ikke ført fram (”intet til utlegg”). 

 Eventuelle sikkerheter er realisert, og debitor ikke har økonomiske evner til å betjene 
restkravet. 

 Eventuell kausjonist er krevd, men verken kausjonisten eller debitor har økonomisk 
evne til å betjene kravet. 

 Debitor adresse er ukjent i mer enn 1 år. 

 Debitor har utvandret til et land Norge ikke har avtale med. 

 Det er overveiende sannsynlig at inkasso eller videre innfordringstiltak vil gi negativt 
resultat. 

 Kommunen ved avtale har ettergitt gjeld, f.eks. ved utenomrettslig gjeldsordning, 
gjeldsforhandling eller konkurs, eller gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. 

 Kravet er tapt i henhold til rettskraftig dom. 

 Bobehandling av konkurs og gjeldsforhandling av aksjeselskap eller lignende er 
avsluttet. 

 Skifte av insolvent dødsbo er avsluttet uten at arvingene har overtatt gjeld. 

 Kravet er foreldet. 

 Kravet er prekludert (bortfalt). 
 

Krav som er konstatert tapt, men hvor kommunen har tvangsgrunnlag overfor debitor, overføres til 
langtidsovervåking. Dette med henblikk på at debitors økonomiske situasjon kan endres over tid. 
 
Konstaterte tap der kommunens krav overfor debitor er bortfalt, slettes. Dette gjelder konstaterte 
tap nevnt under avsnittet over. Sletting innebærer at videre innfordring av kravet avsluttes. 
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Som hovedregel skal tapet føres på det budsjettansvarsområde inntekten tidligere er ført. Eventuelle 
senere innbetalinger på konstatert tap inntektsføres på samme ansvarsområde som tapet tidligere er 
ført. 

 

10.4 Fullmakter 
Når kravet ansees for uerholdelig eller tapt gjelder følgende fullmakter: 

 Rådmannen gis fullmakt til å ettergi krav på samlet beløp under 50 000 kroner pr 
skyldner. Denne fullmakten kan delegeres til økonomikontoret. 

 Formannskapet gis fullmakt til å ettergi samlet krav på beløp over 50 000 kroner pr. 
skyldner. 
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11 Reglement for startlån 
 

11.1 Overordnede rammer 
Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner, og forskrift om årsbudsjett, fastsatt av KRD 15.12.00.  
 

11.2 Formål  
Startlån kan tildeles kommunen for videre utlån. Det er de til en hver tid gjeldende retningslinjer for 
startlån fra Husbanken, supplert av retningslinjer for startlån i kommunen som danner grunnlag for 
ordningen.  
 

11.3 Rente- og avdragsvilkår 
Låntaker tilbys Husbankens til en hver tid gjeldende rente- og nedbetalingsvilkår. 
 
Kommunen påplusser den til en hver tid gjeldende Husbankrente 0,25 prosentpoeng til dekning av 
kommunens administrative kostnader. Låneforvalter kan kreve gebyr for å dekke de faktiske 
utgiftene ved forvaltning av ordningen. 
 

11.4 Utbetaling og mislighold 
Utbetaling kan først skje når lånedokumentene er sikret, og at det er tatt pant i fast eiendom 
innenfor verdien. Mislighold kan føre til oppsigelse av lånet. Dette spesifiseres i lånedokumentene. 
 

11.5 Klage 
Det kan klages på kommunen sitt vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån. Klagen må 
fremsettes skriftlig og grunngis. Det skal gå klart fram hvilken endring klageren ønsker. Klagefristen er 
3 uker fra melding om vedtak har kommet fram. Dersom klageren ikke får medhold, oversendes 
klagen kommunen sin klagenemnd. 
 

11.6 Endringer i nedbetalingsplan 
Rådmannen kan innvilge endringer i de forretningsmessige forholdene. Dette kan blant annet være 
avdragsfrie perioder eller endring av lånets løpetid innenfor Husbankens til en hver tid gjeldende 
rente- og avdragsvilkår. 
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12 Avsluttende bestemmelser 
 

12.1 Kvalitetssikring av rutiner 
Økonomireglementet er en del av kommunens internkontrollsystem etter Kommunelovens § 23 
pkt.2. Utfyllende informasjon om de enkelte arbeidsprosesser gis gjennom prosedyrer og 
rutinebeskrivelser. 
 

12.2 Endring/revidering av økonomireglement 
Behovet for endring/revidering av økonomireglement vurderes av rådmannen før utgangen av hvert 
år, og/eller dersom endringer foretatt av sentrale myndigheter tilsier endring/revidering av det 
interne økonomireglementet. 
 
Eventuelle endringer skal fremlegges for politisk behandling, og vedtas av kommunestyret. 
 

12.3 Ikrafttredelse 
Dette økonomireglement gjøres gjeldende f.o.m. 01.01.2017 og erstatter tidligere 
økonomireglement vedtatt av Kommunestyret 14.05.2013 
 


