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Forord 

Økonomireglementet skal bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen, bidra til 
god økonomistyring samt bidra til å gi de folkevalgte tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. 
 
Økonomireglementet og øvrige rutiner på området er bygget opp med Norges kemner og 
kommuneøkonomers forbunds normalreglement som grunnlag og tilpasset vår kommunes spesielle 
behov.  
 
Kommunen har eget finansreglement, innkjøpsreglement, delegasjonsreglement samt etiske 
retningslinjer som behandler tema som ikke er omfattet av økonomireglementet men likevel høyst 
relevant for økonomiforvaltning og drift. 
 
Når det gjelder startlån har kommunestyret vedtatt eget reglement. 
 
Utover dette vil det i tillegg gjelde ulike administrativt vedtatte reglementer og rutiner.  
 
Lovgrunnlaget er Kommuneloven med tilhørende forskrifter. 
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1.0. Generelt om økonomireglementet 

1.1 Bakgrunn 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter av desember 2000 
bærer preg av at staten oppfordrer kommunene til å drive mål- og rammestyring. Stortinget 
vedtok endringer i kommuneloven i juni 2000 og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har 
med bakgrunn i lovendringene fastsatt forskrifter på økonomiområdet. Disse forskriftene er:  
 

• Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjetter - jfr. kommuneloven § 46 nr. 8. 
• Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning - jfr. 

kommuneloven 
• § 48 nr. 6. 
• Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner - jfr. kommuneloven § 49 nr. 2. 
• Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier - jfr. kommuneloven § 51 nr. 3. 
• Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning - jfr. kommunelovens § 52 nr. 

2. 
 
Reglene er rammepreget og det er derfor nødvendig for kommunene å fastsette ytterligere regler på 
økonomiområdet i et eget økonomireglement (dette reglementet). 
 
Det er relativt lenge siden Iveland kommune sist rullerte og oppdaterte sitt reglement.  
 

1.2 Formål 
Formålet med økonomireglementet er: 
 
• Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen. 
• Å bidra til en bedre økonomistyring. 
• Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. 

 
Økonomireglementet og øvrige rutiner på området er bygget opp med NKKs normalreglement som 
grunnlag og tilpasset vår kommunes spesielle behov. Kommunen har eget finansreglement og eget 
innkjøpsreglement, disse områdene inngår dermed ikke i dette reglementet. 
 
Utover dette vil det gjelde ulike administrativt vedtatte reglementer og rutiner.  
 

1.3 Oppdatering av økonomireglementet 
Kommunens økonomireglement skal være gjenstand for løpende oppdatering og godkjennes minst 
en gang per kommunestyreperiode. 

 
• Kommunestyret skal selv avgjøre endringer i disposisjonsfullmakter knyttet til kapittel fire, 

disposisjonsfullmakter i budsjettsaker.  
• Andre endringer av prinsipiell karakter skal også legges fram for kommunestyret.  
• Øvrige endringer kan foretas administrativt.  

1.4 Annet  
Alle fullmakter gitt til rådmannen kan delegeres videre med mindre annet er fastslått i reglementet.
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2.0. Reglement for årsbudsjett 

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

om kommuner og fylkeskommuner §§ 45-47, og forskrift om årsbudsjett, fastsatt av KRD 
15.12.00.  

• Reglementet gjelder for folkevalgte organer og administrasjonen. 
• Dette reglementet inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytning til 

budsjetteringsarbeidet og fordeling og disponering av de bevilgninger som kommunestyret 
gir i sitt budsjettvedtak, se også kapittel fire delegering av budsjettmyndighet. 

• Reglementet gjelder ikke ved omfordeling av budsjetterte bevilgninger dersom endringene er 
av prinsipiell betydning. 

 

2.2 Formål 
Budsjettforskriften av 15.12.00 åpner for, og legger til rette for, at kommunestyret kan drive utstrakt 
rammebudsjettering og målstyring. Hensikten med dette reglementet er å klargjøre innholdet i og 
fordelingen av de driftsrammer som kommunestyret bevilger i sitt vedtak om årsbudsjett. 
Reglementet skal også, sammen med kapittel fire delegering av budsjettmyndighet, klargjøre hvilke 
fullmakter kommunestyret delegerer til underordnede organer. 

 

2.3 Arbeidsform og framdriftsplan for utarbeidelse av årsbudsjett 
 

2.3.1 Rådmannens ansvar  
Ansvaret for å utarbeide årsbudsjett ligger hos rådmannen. Årsbudsjettet bygger på enhetenes 
årsbudsjett fra foregående år, med de korrigeringer som er naturlige og nødvendige.  
 
For at kommunen skal ha så god økonomistyring som mulig, er følgende tre kulepunkt en målsetting 
(økonomiplan og årsbudsjett legges fram med utgangspunkt i disse målsettingene):  
 

• Rådmannen bør legge fram et budsjettforslag med minimum 1,75 % netto driftsresultat. 
• I budsjettet skal minimum 15 % av utgiftene til investeringer finansieres via egenkapital, dvs. 

via fond, overføring fra drift eller salg av eiendom/andre inntekter i investeringsregnskapet. 
Tilskudd til konkrete investeringsprosjekter kommer i tillegg. 

• Lånegjeld (utenom startlån og finansielle leasingavtaler) skal være på maksimum 80 % av 
brutto driftsinntekter. 

 
Utarbeidelse av budsjett vil normalt skje på følgende måte: 
 

• Årsbudsjett inneværende år sett i lys av prognose for inneværende år. 
• Korrigering for naturlige svingninger (eks. endring i antall brukere). 
• Evt. endringer i vedtatt økonomiplan/handlingsplan. 
• Evt. andre nødvendige justeringer, f.eks. forventede endringer i perioden (ny virksomhet, 

effektivisering o.l.) 
 
På bakgrunn av dette settes enhetenes rammer. Det kan i tillegg være behov for å legge inn 
innsparingstiltak. 
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2.3.2 Formannskapets ansvar 
Formannskapet lager innstilling til kommunestyret i åpent møte. Budsjettinnstillingen vedrørende 
driftsbudsjettet skal være spesifisert på enheter i nettobeløp. 

2.3.3 Kommunestyrets ansvar 
Kommunestyret vedtar årsbudsjettet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 

2.4 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 fram. 
 
Budsjettet skal fremstilles i ett samlet dokument, der drifts- og investeringsbudsjettet inngår. 
Budsjettet vedtas på netto ramme for hver enhet, det vil si utgifter fratrukket inntekter. 
 

2.5  Rammeområder 
Iveland kommune har følgende enheter: 
 

• Politisk styring og kontroll 
• Rådmannen og rådmannens stab 
• Skolene i Iveland 
• Barnehagene i Iveland 
• Pleie og omsorg 
• Helse og velferd 
• Drift og utvikling 

 
Enhetsleder eller den han/hun bemyndiger kan anvise for egen enhet. Rådmannen og rådmannens 
stab har til enhver tid en samlet oversikt over hvem som kan kontere, attestere og anvise for den 
enkelte enhet, og dette er lagt inn i regnskapssystemet.  
 

2.6 Vedtak om årsbudsjett 
Kommunestyret vedtar selv kommunens årsbudsjett. Budsjettet vedtas etter de minimumskrav som 
følger av lov og forskrifter. Inntektssiden i drifts- og investeringsbudsjettet spesifiseres i henhold til 
forskriftene (budsjettskjema 1A og 2A). 
 
Bevilgningene i driftsbudsjettet gis som netto driftsrammer per enhet (budsjettskjema 1B). 
 
Bevilgningene i investeringsbudsjettet (linje 1 i budsjettskjema 2A) fordeles på ulike prosjekter i 
henhold til kommunestyrets vedtak (budsjettskjema 2B.) Dette betyr at investeringsprosjektene 
vedtas på brutto ramme per prosjekt.  
 
I tilknytning til bevilgningene angis kommunestyrets prioriteringer samt de mål og forutsetninger 
som er knyttet opp mot bevilgningene. 
 

2.7 Vedlegg til årsbudsjettet 
Økonomisk oversikt for drifts- og investeringsbudsjettet skal ligge ved årsbudsjettet. Oversikten skal 
vise hele kommunens budsjett fordelt på typer av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, 
samt utgifter, utbetalinger og avsetninger jfr. budsjettforskriftens § 12. Oversikten skal ikke 
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behandles av kommunestyret og er derav ikke bindende. Dette for å unngå brudd med prinsippet om 
rammebudsjettering.  
 

2.8 Retningslinjer/videre fordeling av rammer gitt i budsjettet 
Rådmannen har fullmakt til å foreta videre fordeling av de bevilgninger som er ført opp i 
årsbudsjettet. Bevilgningene fordeles med netto beløp på konto (art), ansvar, funksjon og eventuelt 
prosjekt.  
 
I praksis er det meste av bevilgningene allerede fordelt når budsjettet vedtas, men det kan være 
behov for viderefordeling av reserverte tilleggsbevilgninger, eller omfordeling innen enhetenes 
rammer. 
 
Det vises til reglement for delegering av budsjettmyndighet, kapittel fire. 
 

2.9 Disponeringsfullmakt                                                                                      
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. 
 
Kommunestyret kan avsette summer som rådmannen senere fordeler på tvers av enheter, f.eks. en 
sentral pott til lønns- og pensjonsutgifter. 
 
Det vises til reglement for delegering av budsjettmyndighet, kapittel 4. 

3 Reglement for økonomiplan 

3.1 Overordnede rammer 
 

• Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 
om kommuner og fylkeskommuner § 44. 

• Arbeidet med handlingsprogram med økonomiplan er hjemlet i: 
 

a)  Plan- og bygningslovens § 11-1 fjerde avsnitt om at kommuneplanen 
skal ha en kortsiktig del som skal inneholde” samordnet gjennomføring av 
kommuneplan og økonomiplan etter kommuneloven …» 

  b) 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.  

• Reglementet gjelder for folkevalgte organer og administrasjonen. 
• Dette reglementet inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytning til 

økonomiplanarbeidet. 
 

3.2 Formål  
Gjennom økonomiplanen skal kommunen oppfylle de mål og strategier som er vedtatt i 
kommuneplanens langsiktige del. 

 



Økonomireglement Iveland kommune – side  10 
 

For å sikre god samordning av planarbeidet har kommunen valgt å sammenstille kommuneplanens 
handlingsprogram og økonomiplanen i ett dokument – handlingsprogram med økonomiplan.  
 
Utarbeidelsen av planen er en viktig strategisk prosess med tanke på kommunens framtidige 
produksjon av tjenester og tilhørende resultater. 
 

3.3 Arbeidsform og framdriftsplan for utarbeidelse av handlingsplan med 
økonomiplan 
Ansvaret for å utarbeide handlingsprogram med økonomiplan ligger hos rådmannen. 
Økonomiplanens første år er lik årsbudsjettet, som bygger på enhetenes årsbudsjett fra foregående 
år, med de korrigeringer som er naturlige og nødvendige.  
 
Følgende handlingsregel gjelder: 
 

• Rådmannen bør legge fram et budsjettforslag med minimum 1,75 % netto driftsresultat. 
• I budsjettet skal minimum 15 % av utgiftene til investeringer finansieres via egenkapital, dvs. 

via fond, overføring fra drift eller salg av eiendom/andre inntekter i investeringsregnskapet. 
Tilskudd til konkrete investeringsprosjekter kommer i tillegg. 

• Lånegjeld (utenom startlån og finansielle leasingavtaler) skal være på maksimum 80 % av 
brutto driftsinntekter. 

 
På bakgrunn av dette settes enhetenes rammer. Det kan i tillegg være behov for å legge inn 
innsparingstiltak. Tekstdel med aktuelle tiltak for å oppnå planens langsiktige mål utarbeides også.  

4 Reglement for delegering av budsjettmyndighet 

4.1 Overordnete 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 og er gjeldende 
til kommunestyret selv vedtar et nytt reglement. 

• Reglementet gjelder for folkevalgte organer og administrasjonen. 
• Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. 

 

4.2 Formål 
Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om at bevilgningen 
i årsbudsjettet er en bindende plan for underordnede organer. 

4.3 Retningslinjer for delegering av budsjettmyndighet i driftsbudsjettet                                                  
Kommunestyret fastsetter årsbudsjettet med en netto ramme per enhet, og det er dette vedtatte 
budsjettet som er bindende for underliggende organer i forhold til kommunelovens bestemmelser.  
 
Delegert myndighet i budsjettsaker må ikke anvendes slik at kommunestyrets forutsetninger og 
premisser i årsbudsjettet undergraves, og omdisponeringer må skje med dekning innenfor de 
rammer som er fastsatt. 
 
Kun kommunestyret har myndighet til å vedta årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på 
grunnlag av innstilling fra formannskapet jfr. kommuneloven, § 45. Myndigheten omfatter så vel 
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årsbudsjettets bevilgninger som inntektssiden i årsbudsjettet.  
 
Med endringer menes her endring av inntektssiden, eller i de driftsrammene som er bevilget til 
enhetene, eller omfordeling på tvers av enhetene.  
 
Bevilgningene er gitt som netto driftsrammer per enhet, og det er 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. 
 

4.4 Delegering til underordnede organer i driftsbudsjettet: 
 
Formannskapet delegeres myndighet til:  
Formannskapet har myndighet til å disponere formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
Rådmannen delegeres myndighet til:  
Rådmannen har delegert myndighet til å foreta budsjettendringer innen hver enhet. Endringer av 
prinsipiell karakter skal likevel behandles av kommunestyret.  
 
Rådmannen har fullmakt til å fordele en bevilget sum på tvers av enheter når fullmakten, summens 
størrelse og formålet ved bruken er gitt ved retningslinjer i budsjettdokumentet eller budsjettsaken, 
eller eventuelt i en annen kommunestyresak. Dette gjelder f.eks. midler satt av på sentral lønns- eller 
pensjonspott. 
 
Rådmannen har delegert myndighet til å bruke av disposisjonsfond som av kommunestyret er 
bestemt for bruk i budsjettskjema 1b, og som er budsjettert netto i dette. Bruk av fond foretas senest 
i forbindelse med regnskapsavslutningen.  
 
Rådmannen har delegert myndighet til å avsette til enhetsfond andel av mindreforbruk som 
kommunestyret har tilført de forskjellige enhetene, jfr. kapittel 5 om over- og underskudd i 
enhetene.  
 
Rådmannen har delegert myndighet til å sette av til og bruke av bundne fond iht. regler som gjelder 
for hvert enkelt fond. Bruk av bundne fond foretas senest i forbindelse med regnskapsavslutningen. 
Unntatt fra dette er kraftfond, som disponeres av kommunestyret selv. 
 
Rådmannen har delegert myndighet til å foreta overføring fra drifts- til investeringsregnskapet inntil 
sum oppført i budsjettskjema 1a. Rådmannen har også fullmakt til å foreta overføringer fra drift til 
investering vedr. delegerte investeringsprosjekter, jfr. kapittel 4.4. Overføring fra drifts- til 
investeringsregnskapet foretas i forbindelse med regnskapsavslutningen. 
  

4.5 Retningslinjer for delegering av budsjettmyndighet i 
investeringsbudsjettet 
 
Investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke års-uavhengig. 

 
Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne 
pådra kommunen utgifter i budsjettåret. 

 



Økonomireglement Iveland kommune – side  12 
 

Årsbudsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som 
kommunen kan forvente i det aktuelle budsjettåret. Flerårige investeringsprosjekt skal budsjetteres 
årlig basert på et realistisk anslag. 
 
Det er ikke anledning til å budsjettere total kostnadsramme i år ett for et prosjekt som går over flere 
år. Det betyr at det for investeringsprosjekter som går over flere budsjettår må budsjetteres med den 
delen av utgiften 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 framdrift. 
 
Ledige budsjettmidler fra foregående år må rebudsjetteres som egen budsjettsak eller i årsbudsjettet 
for kommende år dersom investeringsprosjektet ikke er ferdig. 
 
I investeringsbudsjettet delegeres følgende myndighet: 
 
Rådmannen delegeres myndighet til: 
 

• Å fordele investeringsprosjekter som ikke er fordelt ned på underprosjekter, men gitt som en 
generell ramme (f.eks. generell ramme til prosjekter innen vann- og kloakk) ned på de 
enkelte investeringsprosjektene innen formålet for rammebevilgningen. Det skal fattes 
administrative vedtak som legges fram som referatsak for formannskap og kommunestyre. 

• Å vedta mindre investeringsprosjekter (avgrenset til kr 500 000,- eksklusiv merverdiavgift) 
som finansieres via enhetene ved overføring fra drift eller ved bruk av enhetsfond. Det skal 
fattes administrative vedtak som legges fram som referatsak for formannskap og 
kommunestyre. Slike investeringer holdes utenfor handlingsregel for gjeld. 

4.6 Overskridelser 
Årsbudsjettet (herunder investeringsbudsjettet) er en bindende plan for anvendelsen av kommunens 
midler i budsjettåret. Kommunen kan ikke foreta utbetalinger eller pådra seg utgifter i året utover de 
bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet for budsjettåret, med unntak av utbetalinger som 
kommunen er rettslig forpliktet til å foreta. Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende 
for underordnede organer. 

 
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. 

 
Kommunestyret skal foreta nødvendige endringer i årsbudsjettet ved vesentlig svikt i budsjetterte 
inntekter eller ved vesentlig økning i budsjetterte utgifter. Vedtak om endringer i årsbudsjettet vil 
også kunne være påkrevd selv om den totale budsjettbalansen ikke er forrykket. Kravet til 
budsjettreguleringer gjelder også for de enkelte bevilgninger, når forventede utgifter overskrider de 
enkelte rammer som er vedtatt i årsbudsjettet. Kravet til budsjettreguleringer ses i sammenheng 
med at kravene til årsbudsjettet (blant annet budsjettbalanse, realisme og at det foreligger 
bevilgninger som gir hjemmel til å disponere midler) også gjelder gjennom budsjettåret. Dette 
innebærer at for eksempel forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker 
kommunestyrets bevilginger må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. 
 

4.7 Tilleggsbevilgninger, omdisponeringer 
Forslag om tilleggsbevilgninger og omdisponeringer på budsjettet fremmes i så god tid at de som 
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senere skal behandle forslaget får rimelig tid til å vurdere nødvendigheten av den foreslåtte 
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. 
 

4.8 Investeringer som finansieres med låneopptak 
I den utstrekning bevilgningene til nybygg og nyanlegg mv. forutsetter låneopptak, kan bevilgningene 
ikke brukes før låneopptaket er formelt godkjent. 
 
Ifølge veileder om «budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap» utgitt av 
KRD oktober 2011 er det ikke anledning til å utsette låneopptak slik at kommunen ikke har 
nødvendige lånemidler til å bokføre bruk av lån i henhold til budsjettet ved årsavslutningen. 
 
Kommunen kan allerede ha ubrukte lånemidler fra tidligere år som ikke er brukt som planlagt. 
Budsjettering med bruk av lån innebærer ikke nødvendigvis nytt låneopptak. Kommunen kan også 
benytte ubrukte lånemidler fra tidligere år til å finansiere årets bruk av lån. Vedtak om bruk av lån 
skal derfor alltid suppleres med et eget vedtak om låneopptak og låneopptakets størrelse. 
 

4.9 Andre fullmakter       

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

budsjettvedtak. 
• Rådmannen gis fullmakt til å fastsette leieinntekter for kommunens eiendommer når priser 

ikke er fastsatt i årsbudsjettet. 
• Rådmannen gis fullmakt til å fastsette egenandeler og priser ved salg av varer og tjenester i 

kommunen, når disse ikke er fastsatt av annen myndighet eller i årsbudsjettet. 
• Rådmannens gis fullmakt til å selge mindre parseller, tilleggsarealer i forbindelse med 

grensejusteringer o.l. Det samme gjelder brukt utstyr som bruktbiler, traktorer mv. 

• Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens bankkonto.  
• Rådmannen gis fullmakt til å fatte vedtak om tildeling av startlån (se egne vedtekter). 

5 Reglement for over- og underskudd knyttet til enhetenes 
budsjettrammer. 
 

5.1 Overordnete rammer 
• Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 

om kommuner og fylkeskommuner, § 47 og forskrift av 15. desember 2000 § 9. 
• Reglementet gjelder følgende enheter: 

 
o Politisk styring og kontroll 
o Rådmannens stab 
o Skolene i Iveland 
o Barnehagene i Iveland 
o Pleie og omsorg 
o Helse og velferd 
o Drift og utvikling 
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5.2 Formål 
I vedtatt organisasjonsmodell har den enkelte enhetsleder stor myndighet til å disponere ressurser 
knyttet til den produksjon av tjenester vedkommende har ansvar for. Samtidig stilles det definerte 
krav mht. resultater hos den enkelte enhet.  
 
For at den enkelte enhet skal ha muligheten til å planlegge disponeringen av økonomiske ressurser 
over en lengre periode enn ett år, kan 75 % av et eventuelt overskudd i virksomhetens driftsregnskap 
normalt bli overført den enkelte enheten. Tilsvarende kan det bli stilt krav om at et merforbruk ett år 
må dekkes inn året etter med inntil 100 %.  
 
Over- og underskudds-modellen er ment å være et incentiv til enheter for å oppnå en effektiv og 
rasjonell drift, i det deler av overskudd kan beholdes av enheten til ”fri benyttelse”, selvsagt til beste 
for innbyggere/tjenesteyting. 
 

5.3 Disponering av enhetenes overskudd/underskudd i 
regnskapsavslutningen. 
 
Kommunestyret må hvert år, i forbindelse med regnskapsfremleggelsen, vedta den eksakte 
budsjettendringen for bruk av overskudd. Kommunestyret vedtar hvor mye som skal tildeles til hver 
enhet. 
 
Rådmannen delegeres myndighet til å bestemme om beløp tildelt til hver enhet skal avsettes til fond 
eller brukes i inneværende budsjettår.  
 

5.3.1 Overskudd i enhetene 
Med overskudd (mindreforbruk menes at en enhet har en nettoutgift som er mindre enn budsjettert. 

Under forutsetning av at kommunen som helhet har et regnskapsmessig mindreforbruk er 
hovedregelen at enheten får beholde 75 % av overskuddet. Overskudd som skyldes forhold som 
enheten ikke kan sies å ha reell påvirkningsmulighet til å endre, må hensynstas og vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. Spesielle forhold kan føre til at overskuddet ikke beholdes. Denne vurderingen gjøres i 
forbindelse med kommunestyrets behandling av årsregnskapet. 

Kommunestyret tildeler midler til de aktuelle enhetene. Etter delegasjon kan så rådmannen foreta 
avsetning til enhetsfond innenfor rammen av tildelte midler til den enkelte enhet. 

5.3.2 Underskudd i enhetene 
Med underskudd menes at en enhet har en nettoutgift som er større enn budsjettert. 
 
Enheten kan bli pålagt å dekke underskuddet via sin ordinære ramme.    
 
Underskudd som skyldes forhold som enheten ikke kan sies å ha reell påvirkningsmulighet til å endre, 
må hensynstas og vurderes i hvert enkelt tilfelle.  Spesielle forhold kan føre til at enheten ikke 
belastes for underskuddet selv om den har enhetsfond. Denne vurderingen gjøres i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av årsregnskapet.  
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6 Reglement for budsjettoppfølging og rapportering 

6.1 Overordnete 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. 

• Reglementet gjelder for folkevalgte organer og administrasjonen. 

6.2 Formålet med reglementet 
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 informere kommunestyret, slik at 
arbeidet med budsjettendring kan komme i gang. 
 

6.3 Budsjettoppfølging 
For å muliggjøre en effektiv budsjettoppfølging, skal det i størst mulig grad foretas periodisering av 
budsjettets driftsdel etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet. 
 
Rådmannen skal løpende 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 budsjettjusteringssak som fremmes. 

6.4 Rapportering 
Gjennom året rapporteres det til kommunestyret ved tertialrapporter, 30.04 og 31.08. Her foretas 
det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjett, og avvik i forhold til de mål og 
premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med angivelse 
av hvilke tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne sted. Prognoser for resten av året 
beskrives i rapporten. 
 
Enhetsledere skal straks rapportere til rådmannen dersom de utenom tertialrapportene ser at det 
går mot en vesentlig overskridelse på deres enhet. Det samme gjelder for vesentlige besparelser.  
 
For investeringsprosjekter skal framdriften og økonomiske forhold kommenteres. 
Investeringsprosjekter som er avsluttet skal fremlegges for kommunestyret i den grad det er krav om 
det, jfr kap 9. 
 
I forbindelse med tertialrapportene skal det fattes vedtak om budsjettreguleringer etter behov. 
Budsjettreguleringer som trenger politisk behandling skal som hovedregel foretas ved 
tertialrapportene. Tertialrapportene behandles i kommunestyret etter innstilling fra kommunestyret. 
 
I henhold til forskrift om finansforvaltning og eget finansforvaltningsreglement legges det også fram 
tertialrapporter om finansforvaltningen i kommunen.  
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7 Reglement for årsavslutning 

7.1 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 gjelder for folkevalgte organer og administrasjonen. 
 
Reglementet dekker hvem som har kompetanse til å foreta strykninger dersom driftsregnskapet 
gjøres opp med et underskudd samt reduksjon av avsetning til ubundet investeringsfond dersom 
investeringsregnskapet viser udekket. 

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

7.3 Kompetanse til å gjennomføre fulle strykninger i driftsregnskapet 
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre fulle strykninger dersom driftsregnskapet gjøres opp med 
underskudd. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere avsetning til ubundet investeringsfond dersom 
investeringsregnskapet gjøres opp med udekket. 

7.4 Kompetanse til å gjennomføre delvise strykninger i driftsregnskapet 
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre delvise strykninger etter følgende prioritering: 
 

1. Stryke avsetninger til frie disposisjonsfond fastsatt av kommunestyret selv. 
2. Stryke overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet, fastsatt av 

kommunestyret selv. 
3. Stryke avsetninger til disposisjonsfond øremerket for spesielle formål fastsatt av 

kommunestyret selv. 
4. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk. 

 

7.5 Finansiering av investeringsregnskapet 
Rådmannen gis fullmakt til å redusere kommunestyrets budsjetterte overføringer til 
investeringsregnskapet dersom investeringsregnskapet ikke trenger overføringen.  Handlingsregel for 
gjeld skal være oppfylt.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å bestemme sammensetning av finansiering ved tanke på overføring fra 
drift, bruk av fond og bruk av lån, innenfor rammene av handlingsregel for gjeld. 

7.6 Manglende dekning ved avslutning av investeringsregnskapet 
Rådmannen gis fullmakt til å redusere netto merutgift i investeringsregnskapet ved å redusere 
avsetning til ubundet investeringsfond. 
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8 Reglement for anvisning 
 

8.1 Overordnete rammer 
 
Det skal foreligge anvisning før utbetaling skjer. Dette innebærer kontroll av faktura/timeliste fra den 
som har anvisningsmyndighet. Reglementet gjelder for folkevalgte organer og administrasjonen.  

8.2 Formål 
Formålet er å ha en effektiv rutine for intern kontroll av kommunens utbetalinger. 

8.3 retningslinjer 
Kommunestyret gir rådmannen anvisningsmyndighet for hele den kommunale forvaltning. 
Fullmakten kan videredelegeres. Videredelegasjonen kan gjøres fast eller for et avgrenset tidsrom. 
 
I Iveland kommune er hovedregelen at enhetsledere og personalsjef/økonomisjef får videredelegert 
anvisningsmyndighet, samt noen i rådmannens stab. 
 
Videredelegasjon fra enhetsleder kan forekomme i kortere tidsrom til stedfortredere.  
 
Den som er delegert anvisningsmyndighet skal utpeke personer som skal attestere.  

8.4 Videredelegasjon 
Delegasjon fra rådmannen til enhetsleder skjer skriftlig gjennom 
delegasjonsreglementet/lederavtaler.  
 
Økonomiavdelingen skal ha kopi av delegasjonen. Delegasjonen registreres i vårt økonomisystem, 
der det ligger inne på hvert ansvar hvem som skal anvise. Anvisningsmyndigheten gjelder fra det 
tidspunktet det er registrert i økonomisystemet, på bakgrunn av den skriftlige delegasjonen. 
Anvisningsmyndigheten følger for øvrig budsjettansvaret. 
 
Da det er en del manuelle bilag, bl.a. på lønn, skal det for alle anvisere og attestanter levere 
signaturprøve på fastsatt skjema.  
 
Enhetsleder kan ha behov for vikarer til anvisning/attestasjon. Mulige vikarer legges inn i 
økonomisystemet av økonomiavdelingen. Vikarfunksjonen aktiveres ved at enhetsleder setter inn 
fraværsperiode i økonomisystemet.   
 
Videredelegert anvisningsmyndighet vedrørende utbetaling av sosialhjelp skal skje på fastsatt skjema 
med signaturprøve. Det samme gjelder videredelegert anvisningsmyndighet vedr. 
introduksjonsstønad.  Anvisningsmyndigheten gjelder i disse tilfellene ikke før regnskapsansvarlig har 
mottatt skjemaet. 
 

8.5 Begrensninger i anvisningsmyndigheten 
Ingen skal anvise beløp til seg selv eller til andre som de er i et slikt forhold til som omtales i 
forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet. I slike tilfeller anviser rådmannen eller rådmannens 
stedfortreder for enhetsledere og ordfører for rådmannen.  
 
Alle som har anvisningsmyndighet har automatisk attestasjonsmyndighet, men de kan ikke både 
anvise og attestere på samme bilag.  
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Anvisning og regnskaps-/lønnsregistrering skal ikke foretas av samme person.  
 
Samme person kan ikke både attestere og anvise samme faktura/timeliste. 
 

8.6 Opphør av anvisningsmyndighet og attestasjonsmyndighet 
Regnskapsansvarlig skal straks ha melding når anvisningsmyndighet opphører, for eksempel ved 
opphør av tjenesteforhold, endringer o.l. 
 
Dersom utøvelse av delegert anvisningsmyndighet ikke tilfredsstiller de krav som stilles til god intern 
kontroll (jfr. foranstående punkter), skal dette rapporteres til vedkommende leder. 
 
Økonomiavdelingen skal også straks ha beskjed når attestasjonsmyndighet opphører. 
 

8.7 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  
• At det er tilgjengelige budsjettmidler. 
• Det foreligger fullstendig oversikt over hvilke kontrakter som legger bindinger på 

budsjettbevilgningene ut driftsåret 

8.8 Attestasjon 
• Den som er utpekt til attestant kan attestere på alle kommunens ansvar, men har normalt 

sine ansvar som han/hun attesterer for.  Det gis skriftlig beskjed (per epost) til kommunens 
økonomiavdeling om hvem som er attestanter. Attestantene registreres i kommunens 
økonomisystem. 

 
Den som attesterer skal påse at: 
 

• Levering er i samsvar med bestilling. 
• Varemottak/utført tjeneste stemmer med fakturaen. 
• Priser og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale 
• Arbeidet er utført og timetallet er korrekt 
• Varen/tjenesten ikke er betalt tidligere 
• At fakturaen er i overensstemmelse med de krav bokføringsloven setter med hensyn til det 

som minimum må framgå av fakturaen 
• Fakturaen er riktig kontert, med riktig kontering og koding av 

merverdiavgift/merverdiavgiftskompensasjon. 
 

8.9 Andre bestemmelser vedr varemottak 
Iveland kommune har elektronisk fakturabehandling, det vil si at de aller fleste fakturaer blir skannet 
inn eller kommer elektronisk. Bestiller har ansvar for å informere leverandør om krav til faktura, bl.a. 
bestillerreferanse (ressursnr), adresse for fakturamottak samt enhet/avdeling for leveransen. 
 
Når det gjelder innkjøp vises det for øvrig til eget innkjøpsreglement.   
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8.10 Utbetaling av lønn 
Hovedregelen er at utbetaling av lønn skjer den 12. i hver måned. Dersom dette faller på en lørdag, 
søndag eller helligdag skal lønnen utbetales siste arbeidsdag før. I praksis skjer utbetaling ofte på den 
11. Utbetaling av forskudd på lønn skal kun skje helt unntaksvis, og må i så tilfelle godkjennes av 
enhetsleder. 
 
Reiseregninger o.l. utbetales sammen med ordinær lønn. Reiseregninger skal leveres løpende hver 
måned. Reiseregninger skal så vidt mulig leveres elektronisk.  

9 Reglement for investeringsprosjekter 
 

9.1 Overordnete 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 og senere endringer, og også med bakgrunn i Veileder om 
«budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap» utgitt av KRD oktober 2011. 
 
Reglementet gjelder for folkevalgte organer og administrasjonen  
 

9.2 Formål 
Reglementet skal gi retningslinjer slik at alle investeringsprosjekt blir likt behandlet.  
 

9.3 Definisjon av investeringsprosjekt.  
Investeringer er varige driftsmidler som fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, 
transportmidler, masker mv. som forventes brukt mer enn en regnskapsperiode (1 år). 
Anskaffelseskosten må være på minimum kr 100 000,- og ha en økonomisk levetid på minst 3 år 
regnet fra anskaffelsestidspunktet.  
 
Reglementet gjelder også utgifter til påkostning av eksisterende anleggsmidler, jf. KRS nr. 4 -
Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 
 

9.4 Behovsutredning 
Rådmannen har ansvaret for å ta initiativ til å legge fram investeringsbehov. For de 
investeringsprosjekter der det er aktuelt (først og fremst større byggeprosjekter) skal det foreligge en 
utredning som inneholder: 
 

• Behovsanalyse  
• Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov 
• Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller 

nybygg, eventuelt som del av et større investeringsprosjekt.  
• Lokalisering 
• Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 
• Framdriftsplan 
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9.5 Politiske vedtak før igangsetting 
Utgifter til investeringsprosjekt skal tas med ved rullering av økonomiplan.  
 
Bare i unntakstilfelle kan utgifter til investeringsprosjekt fremmes som enkeltsak utenom 
økonomiplanprosessen. I slike tilfeller skal det vurderes om det må foretas ny behandling av 
økonomiplanen. 
 
Før investeringsprosjekt kan igangsettes må finansiering være i orden, og inntas i det enkelte 
budsjettår.  

 
Der kommunestyret vedtar investeringsprosjekt som innebærer stor grad av usikkerhet, skal 
rådmannen rapportere fortløpende til byggekomiteen (Formannskapet), og evt. be kommunestyret 
om tilleggsbevilgning. 
 
Det er budsjettet som er styrende for når en kan sette i gang prosjektet, og prosjektet skal være 
budsjettert på riktig år. 
 
Vedtak om investeringsprosjekt skal inneholde: 
 

1. Evt. utgifter til planlegging og prosjektering 
2. Kostnadsramme for hele investeringsprosjektet basert på et realistisk kostnadsoverslag, 

herunder konsekvenser for driftsbudsjettet inklusiv fremtidige forvaltnings, drifts- og 
vedlikeholdsutgifter 

3. Man skal budsjettere med det man realistisk antar vil bli brukt det enkelte år, og 
årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. 

4. Netto budsjettering er ikke tillatt. Uforutsette tilskudd eller gaver kan ikke brukes til å øke 
investeringsrammen uten kommunestyret sin godkjenning. 

5. Budsjettet (brutto utgifter og inntekter) skal normalt være på enkeltprosjekt. Innen vann og 
avløp er det en årlig investeringsramme. Rådmannen er delegert myndighet til å fordele 
denne rammen ned på enkeltprosjekt.  

6. For alle enkeltinvesteringer der dette er naturlig skal det oppgis forventet fremdriftsplan. Det 
skal alltid være framdriftsplan for prosjekter som har byggekomite (Formannskapet) 

7. Prosjektansvarlig skal oppgis der dette er naturlig (Rådmannen eller den han bemyndiger). 
 

9.6 Oppfølging av investeringsprosjekt 
For investeringsprosjekter som går over flere budsjettår må det tas inn i investeringsbudsjettet den 
delen av utgiftene til prosjektet som man forventer realistisk blir brukt 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 framdrift. Videre må man regulere budsjettet for det som 
gjenstår som ubrukt dersom prosjektet fortsetter.  
 
Investeringsprosjekter som ikke blir igangsatt i budsjettåret eller som drar uforholdsmessig langt ut i 
tid, skal vurderes på nytt i økonomiplan- og budsjettsammenheng. 
 
Ved rullering av økonomiplanen skal det hvert år foretas en ny vurdering av det enkelte 
investeringsprosjekt med hensyn til lønns- og prisvekst og konsekvenser for driftsbudsjettet med 
hensyn til forvaltning, drift og vedlikehold. 
 
Prosjektansvarlig (rådmannen eller den han bemyndiger) er ansvarlig for at prosjektet blir realisert. 
 
Prosjektansvarlig er ansvarlig for at det blir utarbeidet: 
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1 Framdriftsplan 
2 Økonomisk styring 
3 Rapportering 
4 Utarbeidelse av sluttregnskap 

 

9.6.1 Myndighetsfordeling i oppfølging av investeringsprosjekter 

Dette kapitlet omhandler myndighetsfordeling mellom: 
• Kommunestyret 
• Byggekomite (Formannskapet) 
• Prosjektleder 
• Rådmann/økonomisjef 
• Enhetsleder 

 
Byggekomite nedsettes normalt ved større investeringsprosjekter. Det foretas en vurdering av 
hvorvidt komite er påkrevd for de forskjellige prosjektene. Det er for de investeringsprosjektene der 
byggekomite settes ned at disse rutinene følges. 

 

9.6.2 Kommunestyret 
 

Formannskapet utgjør byggekomite. Rådmannen oppnevner administrative deltakere. 
 
Kommunestyret skal godkjenne kostnadsramme for det enkelte prosjekt. 
 
Kommunestyret delegerer, ved opprettelsen av byggekomiteen, myndighet til byggekomiteen 
for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Delegasjonen gjelder innenfor den 
økonomiske rammen kommunestyret har satt, samt de lover, regler og den sedvane som finnes 
på området. 
 

9.6.3 Byggekomiteen 
 

Byggekomiteen (Formannskapet) besørger den praktiske gjennomføringen av prosjektene 
innenfor den delegerte rammen fra kommunestyret. Komiteen har det overordnede 
ansvaret for økonomistyringen av prosjektene. 
 
Komiteen holder møter etter behov.  Det utbetales ordinær møtegodtgjørelse. 
Kostnadene til møtegodtgjørelse dekkes av enhet «politisk styring og kontroll.» 
 
Enheten som er berørt av prosjektet bør være representert i komiteen. 
 
Komiteen har myndighet til å foreta alle økonomiske disposisjoner, så lenge disse ligger 
innenfor den rammen kommunestyret har fastlagt. Dersom det viser seg at prosjektet kan få en 
overskridelse skal kommunestyret orienteres snarest mulig. Komiteen kan unntaksvis gå utover 
totalrammen før kommunestyret har mottatt varsel, dersom dette anses nødvendig i forhold 
til fremdrift og kostnader som evt. måtte påløpe som følge av driftsstans. 
 
Komiteen kan videredelegere fullmakter til prosjektansvarlig/prosjektleder etter behov. Komiteen 
har ikke myndighet til å bestille tilleggsarbeider direkte fra entreprenørene.  Alle slike henvendelser 
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skal gå via prosjektleder. 
 
Alle møter i byggekomiteen skal følge de samme prosedyrer og rutiner som andre politiske møter. 

 
 

9.6.4 Prosjektleder 
Kontrakter for byggeprosjektene undertegnes av prosjektleder. 

 
Prosjektleder er sekretær for prosjekterings- og byggemøter, og for byggekomiteen hvis ikke 
annet er bestemt. Prosjekteringsmøter og byggemøter avholdes etter behov.   

 
Prosjektleder er ansvarlig for den daglige oppfølging av byggearbeidene og den 
økonomiske oppfølgingen. Prosjektleder skal utarbeide økonomiske oversikter som 
skal fremlegges for byggekomiteen og eventuelt refereres for kommunestyret. 

 
Prosjektleder bestiller alle tilleggsarbeider. Dette skal gjøres skriftlig. Prosjektleder har på eget 
initiativ myndighet til å bestille tilleggsarbeider etter avtale med komiteen i hvert enkelt prosjekt.  
 
Avgjørelser som medfører vesentlig endring av kvalitet, utseende, tekniske løsninger m.v. skal 
framlegges for byggekomiteen. Mindre endringer avgjøres av prosjektleder. 
 

9.6.5 Rådmann 
 
Rådmannen er ansvarlige for at prosjektets totalramme blir godkjent av kommunestyret. 
Rådmannen innstiller i sak vedr. overskridelse av ramme for prosjekter, på bakgrunn av 
informasjon fra prosjektleder og byggekomite. 
 

9.6.6 Enhetsleder 
 
Enhetsleder eller en annen fra enheten hvor utbyggingen skal foregå, skal normalt delta i 
byggekomiteen. 

9.7 Detaljprosjekt 
Detaljprosjektering igangsettes når finansieringen er vedtatt av kommunestyret. 
 
Dersom kommunestyrets kostnadsramme for hovedprosjektet viser seg å være for lavt, må saken 
legges fram for kommunestyret for ny politisk behandling før prosjektet igangsettes. Før saken legges 
fram for kommunestyret skal en forsøke å finne løsninger slik at man kan gjennomføre 
investeringsprosjektet innenfor den opprinnelige utgiftsrammen. 
 
Ved detaljprosjektering må en påse at: 

1 Byggeløyve blir innhentet, herunder alle godkjenninger fra offentlige instanser. 
2 Anbud/tilbud på det planlagte arbeidet må innhentes innenfor gjeldende regelverk og 

retningslinjer. 
3 Med bakgrunn i tilbud blir overslag over utgifter og framdriftsplan lagt fram for politisk 

behandling dersom opprinnelig utgiftsramme var for lav. 
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9.8 Byggestart 
 

a. Før investeringsprosjektet starter opp skal kontrakt med entreprenør(er) og 
leverandør(er) være inngått. 

b. Endelig framdrifts- og betalingsplan oversendes rådmannens stab. 
c. All finansiering må være på plass. 

 

9.9 Oppfølging i byggetiden 
Det skal påses at byggearbeidet blir utført innenfor gjeldende regelverk og budsjettramme, samt at 
byggeregnskapet skal innrettes på en slik måte at man til enhver tid har full oversikt. 
 

9.10 Prosjektregnskap  
Det skal utarbeides prosjektregnskap for alle investeringsprosjekter. Budsjettvedtak som skal dekke 
flere investeringer skal føres med ulike prosjektnummer. Det skal budsjetteres på lavest mulig nivå 
(brutto utgifter), slik at det er mulig å hente ut prosjektrapporter som gjør det mulig å analysere 
avvik mellom budsjett og regnskap.  
 
Prosjektregnskapet bør settes opp i henhold til spesifikasjonene i anbud/tilbud. Prosjektregnskapet 
bør vise hva som er opprinnelig bevilgning, og hva som er tilleggs bevilget.  
 
Investeringsregnskapet har felles finansiering ved årsavslutning, med unntak av øremerkede midler.  
 

9.11 Prosjektregnskap og løpende rapportering gjennom året.  
Oppfølging av totalrammen på prosjektene skjer i prosjektregnskapet. Rapporteringen skal skje med 
jevne mellomrom, og minst to ganger per år, dvs. per tertial. Rapporteringen inngår i 
tertialrapporten. Det skal redegjøres for utviklingen i inntekter og utgifter sammenholdt mot det 
vedtatte årsbudsjettet. 
 
Dersom det foreligger nevneverdige avvik fra årets budsjett skal rådmannen fremme forslag til 
korrigerende tiltak. Korrigerende tiltak innarbeides som en del av tertialrapporten, evt må det 
fremmes sak om tilleggsbevilgning, se neste punkt.  
 
I tertialrapporten tas det også inn et punkt om løpende rapportering av flerårige prosjekter. I den 
løpende rapporteringen skal det som et minimum vises påløpte utgifter (regnskapsført tidligere år og 
hittil i år) og kostnadsramme (opprinnelig og justert budsjett), avvik, samt endringer i prognose 
dersom det viser seg å være behov for å justere disse. 
 

9.12 Tilleggsbevilgning 
Dersom et investeringsprosjekt trenger tilleggsbevilgning skal det legges fram sak for kommunestyret 
med forslag til finansiering før budsjettet er brukt opp. 
 
Rådmannen får fullmakt til å stoppe et investeringsprosjekt dersom bevilgningen er brukt opp, og sak 
ennå ikke er lagt fram for kommunestyret. 
 

9.13 Overtakelse 
Investeringsprosjektet er ferdig når man har skrevet under overtakelsesforretning, eller når kjøper 
har overtatt det fulle ansvar (ansvar og risiko er overført). 
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Det skal utarbeides byggedokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold for byggeprosjekt før 
overtakelsesforretning gjøres. 
  

9.14 Finansiering av investeringsregnskapet 
Rådmannen får fullmakt til å finansiere årets investeringsutgifter med følgende finansieringskilder: 

 
1. Bruk av bundet investeringsfond (dette er øremerkede midler og skal brukes til det formålet 

de er tiltenkt når man har pådratt seg utgifter). Det samme gjelder bruk av bundne driftsfond 
i investering. 

2. Årets investeringsinntekter (tilskudd, salg av anleggsmidler, mva-kompensasjon m.m. Kan 
også inkludere avsetning til ubundet investeringsfond dersom kommunestyret har 
budsjettert med det. Mva-kompensasjon kan ikke avsettes til ubundet investeringsfond i 
henhold til KOSTRA-veileder 2016, men brukes til å finansiere årets investeringsutgifter) 

3. Rekkefølgen på de øvrige finansieringskildene er valgfrie, men kommunestyrets vedtatte 
handlingsregel for gjeld må overholdes. Den sier at i budsjettet skal minimum 15 % av 
utgiftene til investeringer finansieres via egenkapital, dvs. via fond, overføring fra drift eller 
salg av eiendom/andre inntekter i investeringsregnskapet. Tilskudd til konkrete 
investeringsprosjekter kommer i tillegg. 
 

9.15 Finansielle leieavtaler 
Finansielle leieavtaler skal behandles som øvrige investeringer, og må behandles av kommunestyret. 
 

9.16 Budsjettendringer 
Dersom det skjer endringer 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 økning i budsjetterte kostnader 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. 

 

9.17 Fullmakt til låneopptak 
Kommunestyret vedtar selv rammen for opptak av lån. For resterende bruk av lån benyttes ubrukte 
lånemidler. Både total bruk av lånemidler og årets låneopptak fastsettes i kommunestyrevedtak.  

 
Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige betingelser for 
nye lån til investeringsprosjekter i henhold til budsjettet.  
 

9.18 Note om investeringsprosjekter 
Som note til årsregnskapet skal det tas med en investeringsoversikt som viser større pågående 
prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer. 
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Som angitt i veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap utgitt 
av KRD oktober 2011 bør noten inneholde oppstartsår, antatt ferdigstillelsesår, regnskapsført 
tidligere år, regnskapsført i år og sum regnskapsført for enkeltprosjekter/rammer. 
 

9.19 Opplysninger i årsmeldingen 
Vesentlige avvik omtales i årsmeldingen. Her vil det være aktuelt å omtale om årets avvik skyldes 
tidsforskyvning, kostnadsoverskridelser eller – besparelser, eller andre avvik fra forutsetningene i 
budsjettet. Vesentlige avvik fra totalkostnadsramme omtales særskilt. 
 
Avvik fra budsjettet på inntektssiden knyttes til regnskapsskjema 2A, som er på totalnivå.  

10 Reglement for tap på fordringer 
 

10.1 Overordnete 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 for folkevalgte organer, og administrasjonen. 
• Reglementet gjelder ikke for tap som knytter seg til følgende: 

o Sosiallån under henvisning til ”Lov om sosiale tjenester i arbeids- og   
velferdsforvaltningen.” 

o Skattekrav under henvisning til ”Skattebetalingsloven” 
• Det forutsettes at det i årsbudsjettet er avsatt tilstrekkelige midler til å dekke tap på 

fordringer. 
 

10.2 Formål 
I forskriftens § 3 Årsregnskap står det nevnt at balanseregnskapet skal vise status for kommunens 
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 må derfor i budsjettet føres opp en anslagsbevilgning 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: 

 

a) Påleggstrekk er forsøkt, men lønnen er ikke større enn vedkommende trenger til livsopphold.    
b) Utleggsforretning har ikke ført fram (” intet til utlegg”). 
c) Eventuelle sikkerheter er realisert, og debitor ikke har økonomiske evner til å betjene 

restkravet. 
d) Eventuell kausjonist er krevd, men verken kausjonisten eller debitor har økonomisk evne til å 

betjene kravet. 
e) Debitors adresse er ukjent i mer enn 1 år. 
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f) Debitor har utvandret til et land Norge ikke har avtale med. 
g) Det er overveiende sannsynlig at inkasso eller videre innfordringstiltak vil gi negativt resultat. 
h) Kommunen har ved avtale ettergitt gjeld, f.eks. ved utenomrettslig gjeldsordning, 

gjeldsforhandling eller konkurs, eller gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. 
i) Kravet er tapt i henhold til rettskraftig dom. 
j) Bobehandling av konkurs og gjeldsforhandling av aksjeselskap eller lignende er avsluttet. 
k) Skifte av insolvent dødsbo er avsluttet uten at arvingene har overtatt gjeld. 
l) Kravet er foreldet. 
m) 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 avsnitt 2.1, bokstavene fra h) til m). Sletting innebærer at videre innfordring av 
kravet avsluttes. 

 
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 
Rådmannen er delegert myndighet til å ettergi beløpet når kravet anses for uerholdelig/tap er 
konstatert.  

11. Andre bestemmelser vedr. økonomistyring 
Enhetslederne har hovedansvar for at det blir sendt utgående fakturaer, refusjonskrav mv. Kravene 
skal sendes i riktig regnskapsår. Alle som mottar fakturerbare varer og tjenester skal bli fakturert.  
 
Fakturering skal skje maskinelt via faktureringssystemet. Fakturagrunnlag sendes økonomiavdelingen 
på avtalt måte for fakturering.  
 
Dersom det sendes manuelle refusjonskrav skal økonomiavdelingen ha kopi av kravet. Dette skal kun 
skje i de tilfeller mottaker ikke aksepterer faktura. Det skal være påført hvor i regnskapet kravet skal 
inntektsføres. Økonomiavdelingen skal også ha kopi av alle tilsagn om tilskudd mv, også her skal det 
være påført hvor midlene skal inntektsføres, inkludert konto/art, funksjon og evt. prosjektnummer. 
 
Den ansvarlige for faktureringen må påse at alle grunnlag for faktura og endring for faktura blir 
behandlet. Han/hun har også ansvar for at regninger blir sendt til fastsatte tider eller innen rimelig 
tid etter levering. Endringsmeldinger skal behandles straks, hvis ikke annet er avtalt med kunden. 
Den ansvarlige for faktureringen har også ansvar for at fakturagrunnlag og endringsmeldinger blir 
arkivert iht. krav fastsatt i lov og forskrift. 
 
Rådmannens stab har ansvar for at refusjonskrav for fødsels- og sykepenger blir sendt til NAV. 
Enhetslederne har ansvar for å levere inn sykemeldinger og permisjonssøknader løpende. 
 
Bankkonti, VIPPS-løsninger mv. kan ikke opprettes uten avtale med rådmannen. 
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12 Etiske retningslinjer innen økonomiområdet 
 
Ansatte i Iveland kommune skal arbeide for fellesskapets beste, og sørge for forsvarlig forvaltning av 
kommunens økonomiske verdier. Ansatte på alle nivåer skal utføre sin funksjon etter gode etiske 
normer og verdier forventet av ansatte i den offentlige forvaltning.  
 
Ansatte i Iveland kommune skal ikke motta personlige fordeler eller gaver/arv av økonomisk verdi 
gjennom sitt arbeid.  Gaver/oppmerksomhet av ubetydelig verdi kan mottas dersom det er avklart 
med leder. Det skal også avklares med leder hvilke arrangementer ansatte kan delta på i 
jobbsammenheng, dersom disse kan være av en slik art at det kan benyttes til å så berettiget tvil om 
vedkommendes upartiskhet.  
 
Iveland kommune følger regelverket om offentlige anskaffelser. Varer og tjenester kjøpes via 
kommunens rammeavtaler og inngåtte kontrakter. Det kjøpes ikke varer eller tjenester fra 
kommunens ansatte, venner eller slektninger, eller tidligere ansatte med karantene. 
 
Ansatte skal ikke motta særfordeler ved private kjøp av varer og tjenester fra kommunens 
leverandører. Kommunens eiendeler og utstyr skal ikke benyttes i privat øyemed. 
 
Ansatte skal selv melde fra om forhold og interesser som kan, eller som andre kan mene at kan, 
påvirke ens beslutninger, arbeidsutførelse og habilitet.  
 

13 Eksempel på skjema for kontering, attestasjon og anvisning for det 
enkelte rammeområde 
 
Skjemaet ajourholdes løpende. 
 

Rammeområde Kontering Attestasjon Anvisning 
Politisk styring og 
kontroll 

   

    
Rådmannen og 
rådmannens stab 

   

    
Skolene i Iveland    
    
Barnehagene i Iveland    
    
Pleie og omsorg    
    
Helse og velferd    
    
Drift og utvikling    
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