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Sakstittel:  ØKONOMIREGLEMENT  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyret vedtar nytt økonomireglement slik det foreligger. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

1. Forslag til nytt økonomireglement 

2. Gjeldene økonomireglement 

 

Faktaopplysning: 

Økonomireglementet skal gjennomgås hver kommunestyreperiode. Formålet med 

økonomireglementet er : 

• Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning 

• Å bidra til en bedre økonomistyring 

• Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag 

• Å dokumentere noen viktige økonomirutiner 

• Å beskrive kommunens økonomi og regnskapssystem 

• Å klargjøre delegasjonen mellom administrasjon og politikk 

 

Økonomireglementet gjelder for alle sektorer, institusjoner og særbedrifter, som hører inn 

under kommuneloven og/eller havne- og farvannsloven, dersom ikke annet er bestemt. Det 

gjelder også får kommunale foretak.  

 

Økonomireglementet er nå oppdatert med nye kontostrenger og endret i forhold til vårt 

regnskapssystem. Det er videre foreslått justeringer av fullmakter. Økonomireglementet er 

viktig for kommunens økonomistyring, og må sees i sammenheng med andre vedtatte 

dokumenter på området: 

• Etiske retningslinjer for Lebesby kommune 

• Delegasjonsreglement for Lebesby kommune 

• Innkjøpsreglement for Lebesby kommune 

• Finans- og gjeldsreglement for Lebesby kommune 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 



Det foreslåtte reglementet er justert for nytt regnskapssystem, endringer i lovverk og 

beløpene for fullmakter er noe justert i forhold til det reglementet vi har i dag.  Det gamle 

økonomireglementet er fra 2007.  

 

Forslaget til nytt reglement er forelagt revisor som har sett gjennom forslaget, og at det er 

innenfor gjeldene lovverk. 

 

Det som er viktig i henhold til lover og forskrifter, er at det er kommunestyret som vedtar 

budsjettskjema 1A og 2A, det som skal delegeres på gjøres i Budsjettskjema 1B og evt 2B 

For ordens skyld gjøres kommunestyret oppmerksom på at de kan vedta budsjettet på andre 

nivåer, for eksempel brutto inntekt/utgift, artsnivå osv…  Vi har i mange år formelt vedtatt 

budsjettet som nevnt ovenfor og forslår at dette videreføres, noe økonomireglementet er 

basert på.  

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


