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Økonomireglementets formål og virkeområde
Kommuneloven § 14-2 redegjør for kommunestyrets og fylkestingets plikter. Alle
kommuner skal fra 1. januar 2020 ifølge § 14-2 d) ha regler for økonomiforvaltningen
(økonomireglement) – ny bestemmelse.
Med økonomiregelverk menes her tildeling av myndighet i økonomiprosessene, fra
oppstilling av årsbudsjettet til godkjenning av fakturaer i regnskapssystemet.
Et slikt internt økonomireglement vil utfylle økonomibestemmelsene i kommuneloven
med forskrifter, og vil kunne tilpasses behovene i den enkelte kommunen. Sentrale
temaer i et økonomireglement vil eksempelvis være interne regler som bidrar til god
økonomistyring og måloppnåelse, forsvarlig og effektiv økonomiforvaltning,
regeletterlevelse og et godt beslutningsgrunnlag for politikerne. Fra 1. januar 2020 er
alle kommuner pålagt å ha et økonomireglement, men kommuneloven foreslår ikke
nærmere krav til økonomireglementets innhold eller form.
Kommunestyret skal selv vedta regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)
etter kommuneloven § 14-2 bokstav d).
Utgangspunktet for reglementet er rammer og retningslinjer som følger av
kommunelov med tilhørende forskrifter.
•
•
•
•
•

Lov 22.6.2018 nr. 83 og sist endret 21.6.2019 nr. 55 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven)
Forskrift 07.6.19 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
Forskrift 18.11.19 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i
kommuner og fylkeskommuner
Forskrift 18.10.2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner
mv. (KOSTRA-forskriften)
Forskrift 11.12.2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og
fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)

I tillegg til nevnte sentrale lover og forskrifter kommer også kommunes egne
retningslinjer og reglementer. Videre vises det til GKRS – Foreningen for god
kommunal regnskapsskikk, som har en sentral rolle i forhold til budsjett- og
regnskapsprinsipper.

Kommunedirektøren har fullmakt til å gjennomføre endringer i reglementet som er av
teknisk eller administrativ karakter.
Økonomireglementet gjelder for Folldal kommune
Kommunestyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens
øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i
økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.
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ØVRIGE FULLMAKTER
Videredelegering av fullmakter
Kommunedirektøren gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker
som kommunedirektøren i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å
fatte vedtak i.
Budsjettekniske korreksjoner
Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

Oppretting og inndragning av stillinger
Kommunedirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen
av vedtatt budsjett.

Særnamsmyndigheten
Kommunedirektøren delegeres særnamsmyndigheten fra det tidspunkt
skatteoppkreveren er overført staten etter de lover/forskrifter hvor slik myndighet er
gitt.
Bankfullmakt
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å disponere kasse, bank, postgiro og
driftskreditter.
Internkontroll
Kommunedirektøren skal påse at det utøves tilstrekkelig internkontroll med
administrasjonens virksomhet, jf. kommuneloven § 25-1.
Kommunedirektøren er ansvarlig for at kommunes økonomiforvaltning har en
forsvarlig intern styring og kontroll. Det skal etableres administrative rutiner som
sørger for at budsjettoppfølgingen er gjenstand for betryggende kontroll og at
utøvelsen skjer i tråd med budsjettreglementet, samt gjeldende lover og forskrifter.
Kommunedirektøren skal minst én gang i året rapportere til kommunestyret om
internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn, jf. kommuneloven § 25-2.

SIDE 4

Reglement for utarbeidelse av finansielle måltall
INNLEDNING OG BAKGRUNN
Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske
handleevnen blir ivaretatt over tid. For å kunne si noe om dette er kommunene fra 1.
januar 2020 pålagt å utarbeide finansielle måltall. Finansielle måltall kan gi et bedre
grunnlag for beslutninger i økonomiplan- og budsjettprosessen, og bedre grunnlag for
åpenhet og vurderinger av den økonomiske utviklingen i årsberetningen.
De finansielle måltallene må fastsettes av den enkelte kommune ut fra kommunens
økonomiske situasjon.
Det er ikke gitt bindende regler for valg av måltall og hvilket nivå måltallene bør ligge
på. Kommunene må selv ta eierskap til utarbeidelsen av og bruk av finansielle måltall
som styringsverktøy.
Med finansielle måltall siktes det til politiske mål for økonomisk utvikling, eksempelvis
mål for utvikling i netto driftsresultat, gjeldsgrad og driftsreserver. De finansielle
måltallene vil kunne bidra til å øke bevisstheten om langsiktig økonomiforvaltning i
budsjettprosessene og bedre kunnskapen om kommunens økonomiske stilling og
hvilke politiske ambisjoner det er rom for i et lengre perspektiv.

REGELVERK
Bestemmelsen om at kommunene skal utarbeide finansielle måltall for utviklingen av
kommunens eller fylkeskommunens økonomi er tatt inn i kommuneloven § 14-2,
bokstav c.
Bestemmelsen innebærer en plikt for kommunestyret og fylkestinget til å fastsette
finansielle måltall som hjelpemiddel i den langsiktige styringen av kommunens eller
fylkeskommunens økonomi. Med finansielle måltall siktes det til politiske målsettinger
for kommunens eller fylkeskommunens økonomiske utvikling.
Bestemmelsen må ses i sammenheng med kommunestyrets og fylkestingets ansvar for
en langsiktig økonomiforvaltning, jf. § 14-1, 1. ledd (generalbestemmelsen).
I årsberetningen skal det i henhold til kommuneloven § 14-7, 2. ledd, bokstav a)
redegjøres for forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og
stillingen. Bestemmelsen inneholder i tillegg et nytt krav som innebærer at det må gis
en vurdering av om økonomisk utvikling og stilling ivaretar den økonomiske
handleevnen over tid. Dette må ses i sammenheng med generalbestemmelsen i § 14-1,
1. ledd og de finansielle måltallene etter § 14-2 bokstav c. For årsberetningen for
kommunens eller fylkeskommunens samlete virksomhet, må bokstav a forstås slik at
det også skal gis en vurdering av den totale økonomien til kommunen eller
fylkeskommunen som juridisk enhet, basert på det konsoliderte regnskapet, og ikke
bare en vurdering knyttet til kommunekassens eller fylkeskommunekassens økonomi.

MYNDIGHET TIL Å UTARBEIDE FINANSIELLE MÅLTALL
Kommunens finansielle måltall er:
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•
•
•

Netto driftsresultat
Avsetning til disposisjonsfond i forhold til enhetenes netto driftsramme
Disposisjonsfond

De finansielle måltallene er utarbeidet i forbindelse med kommunens arbeide med
økonomiplan og budsjett.
Hvilke krav som skal stilles til de enkelte finansielle måltallene bestemmes hvert år i
forbindelse med arbeidet med økonomiplan og budsjett.

Reglement for økonomiplan
INNLEDNING OG BAKGRUNN
Kommuneloven har krav om at økonomiplan skal vise kommunestyrets prioriteringer
og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen bygger på.
Dokumentet skal også vise utviklingen i kommunens økonomi, utviklingen i gjeld og
andre vesentlige langsiktige forpliktelser.
Loven bestemmer at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets
prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og
årsbudsjettet bygger på. I merknadene til lovteksten sies:

REGELVERK
Bestemmelsene om økonomiplan er regulert i kommuneloven § 11-9, § 11-10, § 14-2, §
14-3, § 14-4, § 14-9, § 14-10, § 28-1, § 28-5, § 29-4 og Forskrift om økonomiplan,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

MYNDIGHET TIL Å UTARBEIDE ØKONOMIPLAN
Arbeidet med økonomiplanen skal følge de frister som fremkommer av
kommuneloven § 14-3, og oppstillings- og dokumentasjonskrav til budsjettet som
følger av kommuneloven § 14-4.
Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet både drift og investering, og
skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale
planer skal følges opp, jfr. kommuneloven § 14-4. Økonomiplanen skal gi en realistisk
oversikt over sannsynlige inntekter, forventede kostnader og prioriteringer over en 4årsperiode.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske,
fullstendige og oversiktlige.
Kommunestyret skal ved behandlingen av økonomiplanen ta stillingen til nivået på de
finansielle måltall for den langsiktige styringen av kommunens økonomi, jfr.
kommuneloven §14-2.
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1. Kommunedirektørens ansvar
Kommunedirektørens forslag skal være spesifisert på enhetenes nettobeløp.
Investeringsprosjekter skal fremkomme enkeltvis under respektive områder.
Videre skal det fremlegges oversikt over
•
•
•

planlagt utvikling i resultatindikatorer av spesiell betydning
planlagte investeringsprosjekter med finansiering og driftsvirkning
utviklingen i langsiktig gjeld

Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del
2 Formannskapets ansvar
Formannskapet lager innstilling til kommunestyret.

Reglement for budsjett
INNLEDNING OG BAKGRUNN
Kommuneloven har krav om at årsbudsjett skal vise kommunestyrets prioriteringer og
bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger
på. Dokumentet skal også vise utviklingen i kommunens økonomi, utviklingen i gjeld
og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor
mye lån som skal tas opp i budsjettåret. Det er ikke regulert nærmere i budsjett- og
regnskapsforskriften hvordan dette skal stilles opp.
Når det gjelder årsbudsjettet, skal formannskapet legge dette fram for kommunestyret.
Når det gjelder innholdet i årsbudsjettet, sier departementet i proposisjonen:
Loven bestemmer at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets
prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og
årsbudsjettet bygger på. I merknadene til lovteksten sies:

REGELVERK
Bestemmelsene om økonomiplan er regulert i kommuneloven § 11-9, § 11-10, § 14-2, §
14-3, § 14-4, § 14-5, § 14-9, § 14-10, § 14-17, § 24-5, § 28-1, § 28-3, § 28-5, § 29-4 og
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner mv.

MYNDIGHET TIL Å UTARBEIDE BUDSJETT
1. Kommunedirektørens har ansvar for å utarbeide årsbudsjett og økonomiplan
samtidig
På grunnlag av vedtatt økonomiplan og eventuelt nødvendige justeringer i bundne
utgifter/inntekter, utarbeider kommunedirektøren foreløpig utkast til årsbudsjett
(talldel) for neste år bestående av investeringsbudsjett og driftsbudsjett. Dette,
sammen med oversikt som viser konsekvensene av Regjeringens forslag til
statsbudsjett. Kommunedirektøren utarbeider deretter et forslag til budsjett.
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Budsjettet skal fremstilles i nettobeløp pr enhet. Detaljert driftsbudsjett på ansvars- og
kontonivå legges fram for kommunestyret.
2 Kommunestyrets ansvar
Kommunestyret vedtar årsbudsjettet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra
formannskapet.
3 Formannskapets ansvar
Formannskapet lager innstilling til kommunestyret etter behandling i hovedutvalg og
andre politiske fora. Budsjettinnstillingen skal være spesifisert i nettobeløp pr enhet.
4. Årsbudsjettets innhold og inndeling
•

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av
disse i budsjettåret.

•

Kommunestyrets prioriteringer samt de målsettinger og premisser som
budsjettet bygger på, skal komme tydelig frem.

•

Budsjettet skal fremstilles i ett samlet dokument, hvor drifts- og investeringsbudsjettet inngår.

•

Folldal kommune benytter nettorammer pr enhet.

Reglement for budsjettoppfølging og rapportering
INNLEDNING OG BAKGRUNN
Kommunedirektøren plikter å rapportere skriftlig om utviklingen i inntekter og
utgifter sammenholdt med årsbudsjettet. Slik rapportering skal foretas minst to ganger
gjennom budsjettåret.

REGELVERK
I henhold til kommuneloven § 14-5, 3. ledd skal kommunedirektøren minst to ganger i
året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og
utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal
kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.
Rapporteringen til kommunestyret formannskapet eller fylkesutvalget må i praksis gå
via formannskapet eller fylkesutvalget som skal innstille til eventuelle endringer i
årsbudsjettet, jf. § 14-3, 3. ledd. Andre punktum gir kommunedirektøren plikt til å
foreslå endringer på inneværende års budsjett hvis utviklingen i inntekter eller utgifter
tilsier at det vil oppstå vesentlige budsjettavvik. Bestemmelsen innebærer at det ikke er
tilstrekkelig for kommunedirektøren å bare melde fra om at det må forventes avvik.
Ved parlamentarisk styreform ligger pliktene etter første og andre punktum til
kommunerådet eller fylkesrådet, jf. Kommuneloven § 10-2, 1. ledd, 2. punktum.
I tillegg skal kommunedirektøren utarbeide en årsberetning i henhold til
kommuneloven § 14-7.
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RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET
For 1. og 2. tertial i året skal kommunedirektøren utarbeide rapporter med
regnskapsoversikter og årsprognoser for de enkelte rammeområdene og for
kommunen samlet.
Tertialrapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i
tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner
Dersom det ligger an til avvik skal dette forklares, og forslag til nødvendige mottiltak
skal fremkomme.
Tertialrapportene skal også gi en oversikt over regnskap, budsjett og prognose for
investeringene.

Reglement for investeringsprosjekt
INNLEDNING OG BAKGRUNN
For investeringsprosjekter som går over flere år har Kommunal- og
moderniseringsdepartementet sagt følgende:
Årsbudsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og
utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det følger således av
kommuneloven at investeringsbudsjettet er ettårig. Dette innebærer at et
investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i
investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som
forventes i det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene
til et flerårig prosjekt må deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt
med prosjektets fremdrift. Samtidig innebærer dette at vedtak om totale
kostnadsrammer for flerårige enkeltprosjekter må gis som tillegg til den
obligatoriske oppstillingen av investeringsbudsjettet, og utgiftene må fordeles
på de enkelte år i økonomiplanen.
Når det gjelder endringer i årsbudsjettet vil dette være påkrevd selv om den
totale budsjettbalansen ikke er forrykket. Kravet til budsjettreguleringer gjelder
for de enkelte bevilgninger når forventede utgifter overskrider de enkelte
rammer som er vedtatt i årsbudsjettet. Dette innebærer at forsinkelser eller
forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets
bevilgninger (...) må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det.
Tilsvarende gjelder for forventninger om kostnadsøkninger/-reduksjoner eller
inntektsreduksjoner/-økninger. Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt
eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i årsbudsjettet for
påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en
budsjettregulering.
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REGELVERK
Kommuneloven med forskrift har ikke noen egne bestemmelser på hvordan man skal
følge opp investeringsprosjekter. Loven med forskrift har derimot bestemmelser
angående finansiering og brutto/netto rammer.

Reglement for anvisning
INNLEDNING OG BAKGRUNN
Det må skilles mellom betalingsgodkjenning knyttet til begrepet anvisningsmyndighet
og betalingsfullmakt knyttet til girering og remittering av leverandørfakturaer og
andre utbetalinger. Betalingsfullmakten bør utøves av to personer i fellesskap, og
kommunen bør fastsette hvordan denne skal utøves, for eksempel at utbetalinger først
skal gjennomføres etter at utgiftene er godkjent gjennom attestasjons- og
anvisningsprosedyrene. Å ha betalingsfullmakt over kommunens bankkonti er for
øvrig forbundet med høy risiko for misligheter. Kommunen har et ansvar for å
redusere denne risikoen ved å ha tilstrekkelig arbeidsdeling, både gjennom det å skille
denne myndigheten fra annen myndighet (attestasjons- og anvisningsmyndighet), og å
sikre en forsvarlig kontroll ved at to personer må utøve funksjonen i fellesskap.
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
Arbeidet er utført og at timetallet er korrekt
Rett mva-kode
Riktige koder for øvrig

Den vil øke sikkerheten for at kun utgifter som vedrørende kommunen, blir belastet,
at varer og tjenester som utgiften representerer, er mottatt, og at utgiftene blir belastet
på riktig kostnadssted i regnskapet. Det er derfor viktig at de etablerte rutiner har tatt
opp i seg kravene i prosedyrene, og at disse etterleves kontinuerlig med tilstrekkelig
kontroll.
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 budsjettmidler
Det foreligger fullstendig oversikt over hvilke kontrakter som legger bindinger
på budsjettbevilgningene ut driftsåret

REGELVERK
Myndigheten til å disponere bevilgningene som er ført opp i årsbudsjettet
(disponeringsfullmakten) ligger som utgangspunkt til kommunedirektøren i henhold
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til kommuneloven § 14-5, 1. ledd, 1. punktum. Dette følger av kommunedirektørens
iverksettelsesplikt i kommuneloven § 13-1, 4. ledd, 1. punktum.

MYNDIGHET TIL Å ANVISE
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å anvise.
Kommunens regnskapsansvarlig skal straks ha melding når anvisningsmyndighet
gis/opphører.
Dersom utøvelse av delegert anvisningsmyndighet ikke tilfredsstiller de krav som
stilles til god intern kontroll (jfr. foranstående punkter), skal dette rapporteres til
vedkommende leder.

Reglement for utlån
INNLEDNING OG BAKGRUNN
Med utlån siktes det både til utlån av egne midler og til utlån finansiert med lån,
såkalte videreutlån. Imidlertid skal sosiale utlån, det vil si utlån etter
sosialtjenesteloven og utlån til næringsformål føres i driftsregnskapet dersom slike
utlån finansieres med driftsinntekter.
Regelverk
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner mv. § 2-7 regulerer hvilke utlån som skal bokføres i driftsregnskapet.
Andre utlån skal føres i investeringsregnskapet.
Mottatte avdrag på videreutlån kan kun finansiere avdrag på lån eller nye videreutlån,
jf. kommuneloven § 14-17, 2. ledd.

MYNDIGHET TIL Å GI UTLÅN
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å gi utlån innenfor de rammer som er
vedtatt av kommunestyret.
Kommunedirektøren delegeres også myndighet til selv å avgjøre om mottatte avdrag
på videreutlån skal brukes til å finansiere avdrag på lån eller nye videreutlån.
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Reglement for nedskrivning for tap
MYNDIGHET TIL Å GJENNOMFØRE NEDSKRIVNING FOR TAP
Kommunedirektøren delegeres myndighet til:
Kortsiktige fordringer:
Område
Saker som er konstatert
uerholdelige - Forsøkt
innfordret/tvangsinndrevet
Saker som ender opp med
konkurs/Akkord
Saker som er foreldet
Saker under Gjeldsordningsloven
Saker hvor det inngås avtale om
delvis sletting av gjelden
Saker hvor tvangsinnfordring
ikke er gjennomført Kommunedirektørens
vurdering/skjønn

Delegasjon
Kommunedirektøren.

Konkurs: Kommunedirektøren
Akkord: Kommunedirektøren fullmakt
til delvis avskriving av kravet.
Kommunedirektøren. Dokumentasjon av
årsak til foreldelse.
Kommunedirektøren.
Kommunedirektøren.
Hovedregel er at alle krav skal
innfordres. Kommunedirektøren gis
fullmakt til å avskrive.

Det vurderes avskrivninger minimum en gang pr år.
Videreutlån:
Område
Saker som er konstatert
uerholdelige - Forsøkt
innfordret/tvangsinndrevet
Saker som er foreldet
Saker under Gjeldsordningsloven
Utenomrettslige
gjeldsforhandlinger
Saker hvor det inngås avtale om
delvis sletting av gjelden
Saker hvor tvangsinnfordring
ikke er gjennomført Kommunedirektørens
vurdering/skjønn

Delegasjon
Kommunedirektøren avskriver.

Kommunedirektøren
Samordnes med boligkontoret. Avskrives
av kommunedirektøren.
Samordnes med boligkontoret. Avskrives
av kommunedirektøren.
Samarbeid med boligkontoret. Avskrives
av kommunedirektøren.
Avskrives av kommunedirektøren.

Ettergivelse av påløpte renter og gebyrer i forbindelse med innfordringa følger reglene
for kortsiktige fordringer.
Det vurderes avskrivninger minimum en gang pr år. Alle delegasjoner i tabellen er
videredelegert til økonomisjefen.
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Reglement for disponeringsfullmakten
MYNDIGHET TIL Å DISPONERE BEVILGNINGENE I ÅRSBUDSJETTET
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å disponere de bevilgende midler
innenfor de rammer som kommunestyret har bestemt.

Reglement for avsetning til og bruk av disposisjonsfond
MYNDIGHET TIL Å DISPONERE BEVILGNINGENE I ÅRSBUDSJETTET
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å avsette til og bruke av disposisjonsfond
innenfor rammen av de enkelte bevilgninger med unntak av konto 256080190 –
Disposisjonsfond.

Reglement for strykninger
REGELVERK
Strykningsreglene er inntatt i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. i kapittel 4.
Forskriften inneholder ikke uttømmende regler om i hvilken rekkefølge strykninger
skal foretas. Der forskriften åpner for dette, må rekkefølgen reguleres nærmere i et
internt reglement.
Så lenge merforbruket er så stort at alle disposisjonene må strykes, er dette en ren
teknisk operasjon. Derfor gjøres dette i forbindelse med regnskapsavslutningen med
hjemmel i budsjett- og regnskapsforskriften (forskriften krever at disposisjoner
revurderes).
Dersom strykningene innebærer at bare overføringen til investeringsregnskapet blir
strøket (helt eller delvis), er også dette en ren teknisk operasjon.
Dersom strykningen delvis berører overføring til investeringsregnskapet vedtatt av
underordnet organ, kan det bli en vurdering av hvilke overføringer som skal
gjennomføres, og hvilke som ikke skal gjennomføres. Slike tilfelle må reguleres i et
reglement.
Det er også formålstjenlig at et reglement gir nærmere retningslinjer for hvordan
delvis strykning av avsetning til disposisjonsfondet skal håndteres.

KOMPETANSE TIL Å GJENNOMFØRE STRYKNINGER
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å gjennomføre strykninger etter kapittel
4 i forskriften.
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Reglement for finansiering av investeringer
INNLEDNING OG BAKGRUNN
Med unntak av øremerkede midler, er alle midler i investeringsregnskapet frie midler
til felles finansiering av investeringsregnskapet. Frie midler i investeringsregnskapet
skal ikke knyttes til enkeltprosjekter ved regnskapsavslutningen, selv om bestemte
inntekter i årsbudsjettet på en annen måte kan være henført til enkeltprosjekter.
Øremerkede midler er midler som er reservert til særskilte formål i henhold til lov,
forskrift eller avtale med giver. Ubrukte øremerkede midler inngår ikke i de felles frie
midlene, men må avsettes til bundet investeringsfond.
Ubrukte øremerkede lån skal merkes særskilt på memoriakonto for ubrukte
lånemidler.

REGELVERK
Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i økonomiplanen,
årsbudsjettet og årsregnskapet er inntatt i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. i kapittel 5.
Bevilgningsoversikter investering fremgår av § 5-5.

Reglement for låneopptak
INNLEDNING OG BAKGRUNN
I kommuneloven tydeliggjøres det at kommuner ikke kan inngå avtaler som innebærer
vesentlig finansiell risiko. Forbudet gjelder i prinsippet også låneavtaler.
Selv om låneavtalene i seg selv normalt ikke vil utgjøre vesentlig finansiell risiko, kan
vesentlig finansiell risiko imidlertid oppstå på porteføljebasis dersom det er store
låneforfall innenfor en kort periode.
Før kommuner inngår avtaler, skal de dokumentere overfor avtaleparten at avtalen
ikke innebærer vesentlig finansiell risiko.
For å kunne betale ut et lån må låneforespørselen være basert på et gyldig vedtak.
Dokumentasjonskrav avhenger av hvilken kundegruppe som søker.
•
•
•

Vedtak om låneopptak, hvor maksimalt lånebeløp må angis
Vedtaket må inneholde en kobling til formål (for eksempel § 14-15 første ledd)
Fylkesmannens godkjenning av låneopptak for kommuner på ROBEK

Samlet lånebeløp for året må vedtas i budsjettvedtaket og det skal dokumenteres
hvilket formål lånet skal benyttes til. Dette kan enkelt løses ved å vise til aktuell
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paragraf i lånevedtaket, som i de fleste tilfeller vil være §14-15 første ledd, varige
driftsmidler.
Kommunene får plikt til å dokumentere lovligheten av et låneopptak. For å kunne gi et
lån må långiver kontrollere denne dokumentasjonen.
Nytt låneopptak skal ikke utgjøre noen vesentlig finansiell risiko og dette må
kommunen kunne dokumentere.
Riktig vedtak:
Folldal kommune tar opp inntil xx millioner kroner i lån til finansiering av
investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.

MYNDIGHET TIL Å TA OPP LÅN
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å effektuere låneopptak i henhold til
vedtak i kommunestyret (inkluderer å inngå finansielle leieavtaler og driftskreditt), og
legge ved den nødvendige dokumentasjon som banker og kredittinstitusjoner krever i
henhold til kommuneloven. Delegeringen må gjøres innenfor de rammer som
kommuneloven § 14-1, 3. ledd og § 14-13, 1. ledd setter.
Kommunedirektøren delegeres også myndighet til å refinansiere lån.

Reglement for innkjøp
Viser til eget innkjøpsreglement.
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