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1.Innledning 
 

 Bakgrunn 
Forvaltning av kommunens økonomiske ressurser skal organiseres slik at politisk 
deltakelse og styring sikres.  Økonomireglementet ble sist rullert 15.12.2000. 
 

 Innhold  
Økonomireglementet definerer politisk og administrativt ansvar i organisasjonen.  
Styrings - og ansvarsområder i dette reglementet følger kommunens politiske og 
administrative organisering.   
 
Økonomireglementet definerer fullmakter og ansvar for: 
- Budsjettering og budsjettendringer 
- Delegasjon av budsjettfullmakt og hva som ikke delegeres 
- Rapportering og behandling av avvik 
- Anvisningsmyndighet 
- Avskriving av utestående fordringer  
- Innlån og utlån  
 
 
2. Fellesbetegnelser og definisjoner  
 

 Økonomiplan 
Bestemmelser om økonomiplan er gitt i Kommunelovens § 44, samt Forskrift om 
Kommunale - og Fylkeskommunale økonomiplaner av 27/12-94. 
Økonomiplanen er et styringsredskap for politikere og administrasjon - et obligatorisk 
langtidsbudsjett for hele den kommunale økonomiforvaltning de kommende 4 år.  Planen 
skal rulleres i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.    
 

 Årsbudsjett 
Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter og anvendelsen av disse 
innenfor ett kalenderår.  Årsbudsjettet for kommende år skal samsvare med økonomi -
planens første år.  
  

 Årsregnskap 
Årsregnskapet skal omfatte bevilgningsregnskap for drift og kapital, samt 
balanseregnskap. Regnskapet skal bygges opp slik at de ulike organer får oversikt og kan 
kontrollere budsjett mot regnskap i forhold til eget ansvar og i henhold til delegasjoner.   
 

 Rammeområder/sektorer 
Kommunestyrets økonomiske rammer tildeles på rammeområdene 1-6  
 
Rammeområde 1 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 
Rammeområde 2 Undervisning og kultur 
Rammeområde 3 Helse og Sosial 
Rammeområde 4 Tiltaks-og næringsformål 
Rammeområde 5 Teknisk sektor 
Rammeområde 6 Bygg og Eiendom 

 
      Kommunens inntekter og finanstransaksjoner fordeles på rammeområdene 8-9 



Rammeområde 8 Skatter, rammetilskudd og kompensasjoner 
Rammeområde 9 Renter og avdrag, andre finanstransaksjoner   

 
 Ansvarsområder og – enheter 

Innenfor hvert rammeområde er det et eller flere ansvarsområder.   
 
Under rammeområde 3 Helse og Sosial finner vi f.eks 3 ansvarsområder: 
-Helse 
-Sosial  
-Pleie-og Omsorg.   
 
Ansvarsområdene er igjen delt opp i avdelinger eller ansvarsenheter, f.eks  
-Legetjenesten 
-Fysioterapitjenesten, 
-Kjøllefjord Helsesenter osv.    
 

 Kontoplan 
Budsjett og regnskap i kommunen følger KOSTRA – kontoplan som definerer hvordan 
utgifter og inntekter skal registreres riktig på ansvar, art og funksjon.  
Eksempel:  
 

REGNSKAP ANSVAR ART FUNKSJON 

1. 2100. 1300. 202 
DRIFT KJ. FJORD SKOLE PORTO/FRAKT GRUNNSKOLE 

 
      Gyldig ansvar, arter og funksjoner skal være tilgjengelig for alle med budsjettansvar,  
      normalt som vedlegg til budsjettet.   
 
 Regnskapsstandarder  

Årsregnskapet skal settes opp i henhold til  
- Forskrift om årsregnskap og årsberetning 
- Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA) 
- GKRS Regnskapsstandarder (Foreningen for God kommunal regnskapsskikk)  
 
 
3. Økonomiplan og Årsbudsjett 
 

 Lovgrunnlag og omfang av økonomiplan 
      Krav til innhold og framstilling er gitt i kommunelovens § 44, samt  Forskrift om 
      Kommunale - og Fylkeskommunale økonomiplaner av 27/12-94. 
 
      Økonomiplanens hensikt er å angi hvilke økonomiske rammer de enkelte kommunale 
      virksomheter kan planlegge innenfor i perioden. Planen skal omfatte de neste 4 år, være 
      realistisk, oversiktlig og omfatte hele kommunens virksomhet med balanse mellom 
      inntekter og utgifter.   

 
 Økonomiplanen i forhold til årsbudsjett og annen planlegging 

All planlegging i kommunen skal ses i sammenheng med økonomiplanleggingen, jfr. 
Kommunelovens § 44.   



Dette innebærer at hovedpremisser som er gitt i økonomiplanen ikke skal fravikes i andre 
planer uten at konsekvensene er vurdert i økonomiplansammenheng. 
 
Kommunestyret vedtar en gang pr. år en rullerende økonomiplan for de neste 4 år. Endelig 
økonomiplanvedtak gjøres i kommunestyret i desember måned.   
 

 Årsbudsjettet 
Økonomiplanens rammer for det første året er også endelig budsjettramme for kommende 
år.   Budsjettprosessen skal foregå på en slik måte at det organet som er delegert fullmakt 
til å vedta budsjettfordelingen får anledning til å sikre en klar prioritering av 
ressursanvendelsen.  
 
Årsbudsjettet skal være spesifisert slik at det til enhver tid tilfredsstiller Kommuneloven, 
delegasjoner som følger av loven, og delegasjoner i henhold til dette reglementet.  
 

 Budsjettprosessen i valgåret 
I de år det er kommunevalg, etter konstituerende møter, vil det være det nye 
Formannskapet som plikter å legge fram endelig innstilling til økonomiplan og 
årsbudsjett.  Det gamle Formannskapet plikter likevel å legge forholdene til rette slik at 
det nyvalgte Formannskapet og Kommunestyret kan fatte nødvendige vedtak innenfor de 
rammer som settes av Kommuneloven.   
 
 
4. Kommunestyrets ansvar  
 

 Fastsetting av rammeområder i økonomiplanen 
Kommunestyret fastsetter selv, etter innstilling fra Formannskapet, på hvilke 
rammeområder/sektorer inntekter og utgifter skal fordeles.  Dette gjøres gjennom 
økonomiplanvedtaket.  
   

 Fastsetting og endring av rammer i økonomiplan og budsjett 
Kommunestyret fastsetter selv de økonomiske rammer for de ulike rammeområdene/ 
sektorene.  Rammene fastsettes etter ønske om overordnet styring, og det anses ikke som 
hensiktsmessig at Kommunestyret skal behandle årsbudsjettet på detaljnivå. Rammene for 
vedtas derfor som brutto driftsutgifter og - inntekter, samt netto utgift for hvert 
rammeområde. Kommunestyret kan endre rammene når det finner det hensiktsmessig.  
 

 Frister 
Fastsettelse av økonomiplan og årsbudsjett er regulert i Kommunelovens §§ 44 og 45. 
Kommunestyret i Lebesby skal senest innen 15. desember hvert år ha behandlet og fastsatt 
økonomiplan og årsbudsjettrammer.  Justering for inneværende års rammer skal skje 
innen utgangen av juni hvert år dersom det er nødvendig.  
 

 Årsbudsjett – delegering av budsjettmyndighet 
I henhold til Kommuneloven har kommunestyret selv myndighet til å endre vedtatt 
budsjett.  Kommunestyret delegerer myndighet i budsjettsaker slik det fremkommer i dette 
reglementet. 

    
 
        



      Kommunestyret pålegger alle budsjettansvarlige til i størst mulig grad å kanalisere 
      vesentlige endringer i budsjettforutsetningene til den årlige budsjett – og 
      økonomibehandlingen (konsekvensjusterte budsjetter) slik at viktige forutsetninger blir 
      diskutert når rammene vedtas.  

 
Kommunestyret kan fastsette nærmere retningslinjer vedrørende delegasjonsmyndighet i 
budsjettsaker ved den årlige budsjettbehandlingen.   
 

 Unntatt fra delegasjon 
Budsjettsaker som ikke er gjenstand for delegasjon er:  
 
- fastsettelse av rammeområdenes brutto utgifter og inntekter 
- fastsettelse av ordinære skatteinntekter, eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter, 

rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd og kompensasjoner.  
- generelle avsetninger (fondsavsetninger, regnskapsmessig overskudd, andre inntekter) 

og bruk av slike avsetninger innenfor et begrenset område (se pkt. 5.3 Formannskapets  
myndighet )  

- fastsettelse av finansutgifter og inntekter 
- opptak av lån  
- fastsettelse av investeringsbudsjettet, samt vesentlige endringer. 
- fastsettelse av driftstilskudd til Kirkelig Fellesråd 
- fastsettelse av gebyrer og priser for kommunale tjenester   
 

 Kommunestyrets godkjenning av enkeltprosjekter  
Kommunens deltakelse i prosjekter i driftsåret finansiert hovedsakelig med eksterne 
midler, og som ikke vedrører investeringsbudsjettet, skal godkjennes av Kommunestyret 
dersom totalkostnad er over kr. 250.000,-   
 
Alle prosjekter skal innarbeides i budsjettet.  Nødvendige budsjettvedtak skal fattes 
sammen med godkjenningen.  
 

 Disponering av årets netto driftsresultat.  
Regler om disponering av overskudd og dekning av underskudd er gitt i Kommunelovens 
§§ 49 og 49 og i Regnskapsforskrifter.  
 
Disponering av regnskapsmessig overskudd, eventuelt dekning av underskudd skal skje i 
samme møte som regnskapet behandles.   
 
 
5. Formannskapets ansvar 
 
5.1 Innstilling 
Formannskapet har ansvar for å gi innstilling til Kommunestyret i sak om Årsbudsjett og 
Økonomiplan, samt i alle økonomiske saker som Kommunestyret skal vedta jfr. Pkt. 4.5 i 
dette reglementet.  

  
5.2 Myndighet i forhold til årsbudsjett 
Kommunestyret gir Formannskapet fullmalt til å fordele årsbudsjettes rammer videre på 
ansvarsområder basert på de forutsetninger som Kommunestyret har vedtatt i årsbudsjett 
og økonomiplan med følgende spesifikasjonsgrad: 



 
Driftsbudsjett: 
Sum brutto utgifter 
Sum inntekter 
Sum avsetninger 
Sum bruk av avsetninger  
 
Investeringsbudsjettet:  
Fordele investeringsbudsjettets rammer på de aktuelle arter/posteringskonti.  
 
5.3 Myndighet til budsjettregulering 
Driftsbudsjettet: 
Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne budsjettreguleringer for hele driftsbudsjettet.  
Dette gjelder imidlertid ikke opprettelse av nye tiltak eller nedleggelse av eksisterende 
tiltak.  Unntak fra delegasjon fremkommer av pkt. 4.5  
 
Formannskapet har fullmakt til å anvende økning av tilfeldige merinntekter på  
inntil kr. 100.000,- 
 
Formannskapet kan bevilge midler fra frie fond med inntil kr. 250.000,- pr. år til bruk i 
driftsbudsjettet. Fremtidige driftsbudsjett skal imidlertid ikke bindes opp av slike 
disposisjoner.  
 
Formannskapets fullmakter vedrørende fondsforvaltning er regulert i vedtekter og 
retningslinjer for de aktuelle fondene.   
 
Investeringsbudsjettet: 
Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne budsjettoverføringer mellom ulike prosjekter i 
investeringsbudsjettet.  Dette gjelder likevel ikke oppstart/igangsetting av nye 
investeringsprosjekter.  
 
Formannskapet gis fullmakt til å endre prosjektenes finansiering så lenge dette holder seg 
innenfor den totale finansiering i investeringsbudsjettet som er fastsatt av Kommunestyret.   
 
5.4 Formannskapets godkjenning av enkeltprosjekter 
Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne kommunal deltakelse i enkeltprosjekter,  
finansiert hovedsakelig med eksterne midler, og som ikke vedrører investeringsbudsjettet 
dersom prosjektets totalkostnad ligger mellom kr. 100.000 og kr. 250.000,-  
 
Alle prosjekter skal innarbeides i budsjettet.  Nødvendige budsjettvedtak skal fattes 
sammen med godkjenningen.   
 
 
6. Komiteenes ansvar 
 
6.1 Komiteenes innstilling overfor kommunestyret 
Komiteene kan innstille direkte til Kommunestyret i saker som ikke gir økonomiske 
bindinger for kommunen.  Saker som har økonomiske konsekvenser skal sendes til 
Formannskapet.  
 



6.2 Myndighet i forhold til årsbudsjett 
Kommunestyret gir komiteene fullmakt til å fordele årsbudsjettets bevilgninger til 
ansvarsområdene videre til enhetene innenfor hvert ansvarsområde basert på de 
forutsetninger som Kommunestyret har vedtatt i årsbudsjett og Økonomiplan med 
følgende grad av spesifikasjon:  

 
Driftsbudsjettet: 
Sum Brutto Utgifter 
Sum inntekter  
 
6.3 Myndighet til budsjettregulering 
Komiteene gis fullmakt til å til å regulere budsjett innenfor og mellom hver ansvarsenhet 
basert på at total brutto utgifts- og inntektsramme ikke endres innenfor sektoren.  
 
Komiteene kan bevilge midler fra bundne driftsfond som er øremerket til spesielle tiltak 
innenfor hver ansvarsenhet.   
 
Komiteene gis fullmakt til å anvende økning av tilfeldige merinntekter på inntil  
kr. 50.000,- i budsjettåret.  Refusjon av sykepenger er i denne sammenheng ikke ”tilfeldig 
merinntekt” 
 
6.4 Komiteenes godkjenning av enkeltprosjekter 
Komiteene gis fullmakt til å godkjenne kommunal deltakelse i prosjekter, hovedsakelig 
finansiert av eksterne midler, og som ikke vedrører investeringsbudsjettet, dersom 
prosjektets totalkostnad er på inntil kr. 100.000,-  
 
Alle prosjekt skal innarbeides i budsjettet.  Nødvendige budsjettvedtak i komiteen skal 
fattes sammen med godkjenningen. 
 
 
7. Rådmannens ansvar 
 
7.1 Rådmannens ansvar for budsjett og økonomiplanarbeidet 
Rådmannen skal påse at all planlegging i kommunen ses i forhold til økonomiplanen.  
Rådmannen skal utarbeide utkast til økonomiplan og årsbudsjett som skal danne grunnlag 
for Formannskapets lovpålagte innstilling til Kommunestyret.   
 
7.2 Dokumentasjon for årsbudsjettets spesifikasjon 
Rådmannen skal påse at det finnes dokumentasjon for samtlige inntekter og utgifter på 
hvert ansvarsområde, ansvarsenhet og avdeling i årsbudsjettet. Det skal fremgå hvem som 
har budsjettansvaret for hvert ansvarsområde.   
 
7.3 Myndighet i forhold til årsbudsjett 
Rådmannen gis fullmakt til å fordele rammene på hver ansvarsenhet.  Dette innebærer at 
Rådmannen har fullmakt til å fastsette det detaljerte årsbudsjettet for hver enkelt enhet.  
Rådmannen kan ikke iverksette nye tiltak eller legge ned tiltak som er forutsatt i 
rammetildelingen.  
 
Årsbudsjettet skal fastsettes på regnskapets posteringsnivå/kontonivå.  
 



Rådmannen kan delegere oppstillingen av det detaljerte årsbudsjettet til sektorlederne eller 
til budsjettansvarlig for den enkelte ansvarsenhet.   
 

      7.4 Myndighet til budsjettregulering 
      Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne budsjettreguleringer innenfor de enkelte 
      rammeområder.  Dette gjelder ikke nedleggelse av eksisterende tiltak eller opprettelse av 
      nye tiltak.    
       
      Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettregulering mellom rammeområder på inntil  
      kr. 200.000,- i budsjettåret.  Slik regulering skal refereres i Komiteene og Formannskapet.  
 
      Rådmannen gis fullmakt til å anvende økning i tilfeldige merinntekter på inntil  
      kr. 25.000,- i budsjettåret.  For øvrig gjelder de begrensninger som fremgår av pkt. 4.5  
  

7.5 Myndighet til videre delegering 
Rådmannen kan delegere sin myndighet til å regulere budsjettet mellom ansvarsområder 
innenfor samme rammeområde til sektorleder eller til budsjettansvarlig for den enkelte 
ansvarsenhet.   
 
7.6 Rådmannens godkjenning av enkeltprosjekter 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne kommunal deltakelse i prosjekter, hovedsakelig 
finansiert av eksterne midler, og som ikke vedrører investeringsbudsjettet, dersom 
prosjektets totalkostnad er på inntil kr. 50.000,-  
 
Alle prosjekt skal innarbeides i budsjettet.  Nødvendige budsjettvedtak skal fattes sammen 
med godkjenningen. 
 
7.7 Delegasjon til Rådmannen vedrørende innlån. 
Rådmannen gis fullmakt til å innhente tilbud på lån og godkjenne endelige lånevilkår, 
herunder binde rente for låneopptak som er vedtatt av Kommunestyret.   
 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering.  Rådmannen har 
fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder å binde renten på allerede 
eksisterende lån.  
 
Rådmannen legger vedtak i henhold til denne delegasjonen fram for Formannskapet til 
orientering.  
 
Delegert fullmakt til Rådmannen vedrørende låneopptak kan videredelegeres til 
Økonomisjefen.  
 
Det vises for øvrig til ”Reglement for Finansforvaltningen i Lebesby kommune”  
 
7.8 Delegasjon til Rådmannen vedrørende utlån. 
Rådmannen gis fullmakt til å foreta ekstraordinære nedbetalinger av formidlingslån 
(Husbankmidler) i investeringsregnskapet innenfor rammen av mottatte avdrag.   
 
7.9 Anvisningsfullmakter 
Rådmannen tildeles anvisningsmyndighet for hele kommunens bevilgningsregnskap.  
Denne myndigheten kan rådmannen videredelegere gjennom eget delegasjonsvedtak.  



Dersom sektorleder får anvisningsfullmakter kan disse videredelegeres til 
budsjettansvarlig for en eller flere ansvarsenheter.  Det er ikke gitt fullmakt til ytterligere 
delegering.  
 
Delegert anvisningsmyndighet skal inneholde: 
- Tittel og navn på den som får delegert myndigheten. 
- Anvisningsmyndighetens område 
- Gjeldende budsjettår. 
- Signaturprøve fra den som får delegert anvisningsmyndighet.  
 
Alle anvisningsmyndigheter som utstedes skal registreres inn i kommunens post/sak arkiv. 
Orginalen med signaturer skal sendes økonomisjefen. 
 
Rådmannen har fullmakt til å utarbeide prinsipper for delegasjon av attestasjons - og 
anvisningsmyndighet.   
 
 
8. Avskriving av krav – Tap på fordringer 
 
Prinsipper for utgiftsføring av avskriving av fordringer er regulert i  
”Retningslinjer for utgiftsføring og avskriving av fordringer i Lebesby kommune” 

 
Nedenfor angis beløpsgrenser for sletting av krav mot skyldner i henhold til nevnte 
retningslinjer.     

 
      8.1 Delegasjon til Formannskapet  
      Det delegeres til Formannskapet myndighet til å slette krav mot skyldner hvor beløpet er  

over kr. 100.000,-  etter prinsipper som er fastsatt i  ”Retningslinjer for utgiftsføring og 
avskriving av fordringer i Lebesby kommune” 

  
      8.2 Delegasjon til Rådmannen  
      Det delegeres til Rådmannen myndighet til å slette krav mot skyldner på mellom  
      kr. 20.000,- og kr. 100.000,-  etter prinsipper som er fastsatt i  ”Retningslinjer for 
      utgiftsføring og avskriving av fordringer i Lebesby kommune” 

 
8.3 Delegasjon til Økonomisjefen  

      Det delegeres til Økonomisjefen myndighet til å slette krav mot skyldner på inntil  
      Kr. 20.000,-   etter prinsipper som er fastsatt i  ”Retningslinjer for 
      utgiftsføring og avskriving av fordringer i Lebesby kommune” 
 
      Det delegeres til økonomisjefen å: 
      Utgiftsføre krav:  

- som er foreldet eller anses for uerholdelige.   
 
* Foreldede krav utgiftsføres i regnskapet ved hvert årsoppgjør, uansett beløp og slettes i 
forhold til skyldner.  
 

      * Uerholdelige krav utgiftsføres i regnskapet – uansett beløp - men blir ikke automatisk  
      slettet eller ettergitt i forhold til skyldner.  Sletting av krav foretas i henhold til pkt. 8.1-8.3 

 



 
 
 
8.4 Delegasjon til Skatteutvalget  

      I medhold av  
      -Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 - § 6 og § 10  
      -Skattebetalingsloven av 21 november 1952 nr. 2 - § 41 og § 42   
      -Skattedirektoratets melding SKD nr. 12/02, 28. mai 2002 pkt. 2.2.2 annet avsnitt 
  
      delegeres myndighet til Skatteutvalget til å lempe skatter av billighetsgrunner med inntil  
      kr 50.000,- inkludert renter/omkostninger." 
  
      Denne fullmakt erstatter alle tidligere fullmakter gitt til Skatteutvalget. 
 
 

9. Budsjettoppfølging – økonomirapportering 
 
9.1 Formål med rapportering 
Rapporteringen skal: 
- gi mulighet til fortløpende kontroll av forbruk mot budsjett 
- gi mulighet til å korrigere feilposteringer 
- gi mulighet til å foreta nødvendige budsjettendringer  
- gi mulighet for å igangsette tiltak for å korrigere avvik  
 
9.2 Rapporteringsnivå og – organer 
På administrativt plan rapporteres det på 3 nivå. 
 
- Rådmannsnivå 
- Sektorledernivå 
- Avdelingsnivå 
 
På politisk plan rapporteres det på 2 nivå: 
 
- Kommunestyret 
- Formannskapet og komiteene 
 
Det rapporteres til nærmeste overordnede nivå. Rådmannen er ansvarlig for rapportering 
til Formannskap og Kommunestyre.  Sektorlederne er ansvarlig for rapportering til 
komiteene.    
 
9.3 Rapporteringshyppighet 
Overordnet utvalg, styre, råd skal ha rapport om ressursbruken hvert tertial, dvs. 30.04 og 
30.08 sammen med prognose for resten av året, og med nødvendige forslag til regulering.   
 
Rådmannen skal ha rapport fra sektorlederne ved utgangen av hver mnd. Rådmannen 
rapporterer videre til Formannskapet. 
 
9.4 Rapporteringsinnhold 



All budsjettrapportering til overordnet nivå skal være tilpasset den detaljeringsgrad som er 
gitt i forbindelse med oppbygging og fastsetting av det detaljerte årsbudsjettet.  
Rådmannen kan gi nærmere retningslinjer, og fastsette rapporteringsformat.  
 
 
9.5 Rapportering av budsjettreguleringer 
Rådmannen er ansvarlig for at de budsjettreguleringer som blir foretatt i henhold til dette 
reglement blir sendt økonomiavdelingen for gjennomføring, og dokumentasjon.  
 
 
10. Finansforvalting 
 
10.1 Reglement for kommunens finansforvaltning.   
Det skal utarbeides et eget reglement for kommunens finansforvaltning som regulerer 
-plassering av kortsiktig likviditet 
-plassering av langsiktig likviditet 
-forvaltning av innlån 
-forvaltning av utlån 
-leasingavtaler 
-hovedbankavtale  


