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Vedtatt i kommunestyret 15.11.2018



Saksopplysninger 
Tana kommunes gjeldende økonomireglement er fra 2001 og utdatert. Det foreslås å vedta et 
reglement som består av flere ulike reglementer som til sammen utgjør Tana kommunes 
økonomireglement.  

Reglementet erstatter tidligere vedtatte reglement på samme område. Blant annet 
anskaffelsesreglement vedtatt i 2013 og Reglement for startlån vedtatt i 2012. 

Økonomireglementet for Tana kommune skal sikre en etisk og effektiv forvaltning av 
kommunens midler og verdier. Reglementet skal ivareta kommunens forpliktelser som en seriøs 
og miljøansvarlig organisasjon.  

Reglementene er utarbeidet etter NKK (Norges kemner- og kommune økonomers forbund) sine 
maler. Der det har vært nødvendig har vi tilpasset til Tana kommunes behov.  

Reglement for økonomiplan og budsjett erstatter punkt 2 i Tana kommunes vedtatte 
økonomireglement. 

Reglement for budsjettoppfølging og rapportering erstatter punkt 6.1 i Tana kommunes vedtatte 
økonomireglement. 

Reglement for innkjøp erstatter anskaffelsesreglement vedtatt 10.11.13. Det er og utarbeidet en 
innkjøpsrutine som godkjennes administrativt. Denne ligger ved saken til orientering.  

Reglement for anvisning erstatter punkt 4.1 i Tana kommunes vedtatte økonomireglement. 
Reglementet tar i hovedsak for seg de samme punktene som det gamle i forenklet versjon. 
Stillingen hjemler fullmakt. Det er tatt med i delegasjonsreglementet.  

Reglement for årsavslutning erstatter punkt 5 i Tana kommunes vedtatte økonomireglement. 
Reglementet er sterkt forenklet men inneholder de punktene som er nødvendige for å avslutte 
regnskapet og gjennomføre eventuelle strykninger.  

Reglement for tap på fordringer erstatter punkt 8 i Tana kommune sitt vedtatte 
økonomireglement.  Reglementet er sterkt forenklet men ivaretar de typer tap vi kan få. I punkt 
4. fullmakter delegeres rådmannens myndighet i tapssaker til økonomisjefen

Reglement for investeringsprosjekter er nytt. Det formaliserer i stor grad den praksis vi har i 
dag. Det som kan være verdt å merke seg er punkt 5, kulepunkt 6. «Investeringsbudsjettet er 
ettårig.» «Man skal budsjettere med det man realistisk antar blir brukt i budsjettåret og 
årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Uforutsette tilskudd eller gaver kan ikke 
brukes til å øke investeringsrammen uten kommunestyrets godkjenning.» 

For startlån har vi i dag et reglement vedtatt i 2012. Dette erstattes av nytt reglement for startlån. 
Reglementet forenkles og der vi følger retningslinjene til husbanken, viser vi kun til de. På 
denne måten blir reglementet til enhver tid oppdatert. En vesentlig endring fra tidligere 
reglement punkt 3.1 der førstegangsetablerer er målgruppe. Dette har Husbanken presisert at 
ikke er målgruppe så det kan ikke videreføres.   
I punkt 4.2 har vi i gjeldende reglement et punkt om utbedring av boligen. Dette videreføres i 
punkt 4 selv om det ikke er i Husbankens retningslinjer.  



I gjeldene reglement punkt 5.4 står det at vi har ekstern forvalter av startlånene. Dette er 
tilbakeført til kommunen så punktet slettes.  
Nytt punkt 10 gir Rådmannen fullmakt til å innvilge avdrags- og eller rentefritak for inntil 5 år. 

Finansreglementet ble vedtatt 17/2-11. Reglementet har en lav risiko tilpasset vår kommune og 
vår kompetanse. Det foreslås ingen endringer her.  

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

  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 (herunder 
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11)  

 Dette reglementet inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytting til 
økonomiplanarbeidet. 

 
 

2. FORMÅL 
 Gjennom økonomiplanen skal kommunen oppfylle de mål og strategier som er 

vedtatt i kommuneplanens langsiktige del. 
 Budsjettforskriften av 15.12.00 åpner for å 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 klargjøre innholdet i og fordelingen av de driftsrammer som 

kommunestyret bevilger i sitt vedtak om årsbudsjett. 
 Reglementet skal også klargjøre hvilke fullmakter kommunestyret delegerer til 

underordnede organer. 
 
3. ARBEIDSFORM OG FRAMDRIFTSPLAN FOR UTARBEIDELSE AV 

ØKONOMIPLAN (ELLER HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN) 
  

 Økonomiplan og budsjett utarbeides årlig og omfatter siste års regnskap, 
inneværende års budsjett og de fire neste budsjettår. Første år i økonomiplan er 
neste års budsjett. Økonomiplanen og årsbudsjett skal behandles parallelt i 2. 
halvår.  

  

 Ved oppstart av arbeid med økonomiplan og budsjett skal rådmannen utarbeide 
konsekvensjustert brutto budsjett for planperioden basert på seneste vedtatte 
årsbudsjett med korrigeringer for endelig vedtatte endringer og andre 
justeringer som ansees som bundne.  

 

 Rådmannens forslag skal være spesifisert på respektive områder i nettobeløp. 
Investeringsprosjekter skal fremkomme enkeltvis under respektive områder.   
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 Til de enkelte bevilgninger som kommunestyret vedtar skal det knyttes mål og 
premisser.  
 

 Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del, de 
forutsetninger og økonomiske anslag som fremgår av 
Kommuneøkonomiproposisjonen og Revidert nasjonalbudsjett som legges 
fram i mai hvert år. Videre skal det foretas en drøfting av den økonomiske 
handlefriheten de ulike år i planperioden. 

 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. 

 Økonomiplan og budsjett skal fremstilles i ett samlet dokument, hvor drifts- og 
investerings-budsjettet inngår. 

 Rådmannens forslag kan etter anmodning forelegges hovedutvalgene, 
administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget (AMU), ansattes organisasjoner, 
eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede til behandling i åpne 
møter 

 
 3.3 Formannskapets ansvar 

 Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret. 
 

4. VEDTAK OM ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 
 Kommunestyret vedtar selv kommunens økonomiplan og årsbudsjett. 
 Økonomiplan og budsjett 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 pr resultatenhet 
(budsjettskjema 1B). 

 Bevilgningene i investeringsbudsjettet (linje 1 i budsjettskjema 1A) fordeles på 
ulike prosjekter/rammer i henhold til kommunestyrets vedtak (budsjettskjema 
2B). 

 I tilknytning til bevilgningene angis kommunestyrets prioriteringer samt de 
mål og forutsetninger som er knyttet opp mot bevilgningene. 
 

5. VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 
 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 behandles av kommunestyret og er derav ikke bindende. 
Dette for å unngå brudd med prinsippet om rammebudsjettering. 

 Rammeområdenes innhold spesifisert på funksjon/tjeneste skal følge som 
vedlegg.  
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 Oversikt over ansvarsområdene skal også følge som vedlegg til årsbudsjettet. 
 
 

6. DISPONERINGSFULLMAKT 
 Rådmannen har etter forskrifter fullmakt til å disponere, 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. 

 
7. ANDRE FULLMAKTER 

 Rådmannens fullmakter gis i delegasjonsreglementet. Ut over dette gis 
Rådmannen fullmakt til å gjennomføre årets låneopptak i samsvar med 
kommunestyrets budsjettvedtak. Fullmakten kan videre delegeres. 

 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette leieinntekter for kommunens 
eiendommer. Fullmakten kan videre delegeres. 

 Rådmannen gis fullmakt til å inngå finansielle leasingavtaler i samsvar med 
kommunestyrets budsjettvedtak i den grad det er økonomisk forsvarlig i 
forhold til kjøp. Fullmakten kan videre delegeres. 

 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette egenandeler og priser ved salg av varer 
og tjenester i kommunen, der disse ikke er fastsatt av annen myndighet. 
Fullmakten kan videre delegeres. 
 

 Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens bankkonto. Fullmakten 
kan videre delegeres. 

 
 
 

8. KOMMENTARER TIL REGLEMENTET 
 

 Budsjettforskriftens § 13 omhandler særregler vedrørende budsjett for 
interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven. 

 Blant annet skal den økonomiske rammen for samarbeidets virksomhet i året 
inngå i økonomiplanen til den kommunen hvor samarbeidet har sitt 
hovedkontor. 

 Styret vedtar selv den økonomiske rammen på grunnlag av innstilling fra 
samarbeidets administrasjon. 

 De deltakende kommunene kan bestemme at den økonomiske rammen ikke er 
endelig før den er godkjent av de respektive kommunestyrer. 
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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 (herunder

kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11)

2. FORMÅL MED FORVALTNINGEN
 Kommunelovens § 47 inneholder bestemmelser om årsbudsjettets bindende

virkning. De rammer som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte
formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige
endringer i budsjettet. Unntatt herfra er utgifter som kommunen har en
umiddelbar rettslig forpliktelse til å dekke – eksempelvis kontraktsmessig,
arbeidsrettslig, erstatningsrettslig, eller basert på rettighetsbestemmelse i lov.
Skjer det vesentlige endringer i løpet av budsjettåret i forhold til utgifter og
inntekter, skal rådmannen informere formannskapet, slik at arbeidet med
budsjettendring kan komme i gang.

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 ved utgangen av hver måned gjøre nødvendige
avviksvurderinger i forhold til budsjettet, og iverksette de eventuelle
justeringer i driften som er nødvendig for å innarbeide avvikene.

 Ved fare for overskridelser på den budsjettrammen som det enkelte nivå har
fått seg tildelt, skal det fremmes sak for det organ/enhet som kan ta stilling til
den budsjettjusteringssak som fremmes.

3. RAPPORTERING
 Kommunestyret skal hvert tertial få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året

som viser avvik sett 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.

 For investeringsprosjekter skal framdriften og økonomiske forhold
kommenteres. Investeringsprosjekter som er avsluttet skal fremlegges for
kommunestyret.

 Rådmannen skal fremlegge en tilstandsrapport for respektive områder til
behandling i respektive hovedutvalg. .
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1. Formål og omfang 
Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Tana kommune utføres i hht gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer. Reglementet gjelder for alle innkjøp av varer , tjenester og 
bygge- og anleggsarbeider for eller på vegne av Tana kommunes virksomheter og seksjoner. 
 

2. Ansvar 
Rådmannen er ansvarlig for etablering, implementering og vedlikehold av dette reglementet. 
Rådmannen har ansvaret for både at alle medarbeidere som deltar i anskaffelser gjøres kjent med 
og følger reglementet, og at det er rutiner innenfor kommuneområdene som ivaretar reglementet. 
 

3. Generelle krav til innkjøpsarbeidet 
På siste side gis det forklaringer på en del begreper som benyttes i punktene nedenfor, og bør av 
den grunn leses i sammenheng med den videre teksten.  
 
Ved planleggingen av en anskaffelse skal det tas hensyn til: 
 anskaffelsens virkning på helse, miljø og sikkerhet 
 de avhendelses- eller kondemneringsproblemer som kan oppstå 
 universell utforming med tanke på best mulig tilgjengelighet for flest mulig brukere. 
 
Alle anskaffelser skal: 
 Utføres i hht gjeldende lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. 
 Utføres i hht relevante gjeldende lover, forskrifter og standarder innenfor aktuelt fag, bransje 

eller sektor og gjeldende HMS regelverk 
 Utføres i hht kommunens til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer og med høy integritet. 
 Utføres i hht kommunens til enhver tid gjeldende alminnelige vilkår for kjøp av henholdsvis 

handelsvarer og tjenester. 
 Der det er mulig, vurderes ut fra det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.  
 
Kommunens leverandører må: 
 Oppfylle alle offentlige krav om registrering. 
 Til enhver tid være a jour med alle offentlige økonomiske krav. 
 Følge MVA-lovens retningslinjer for fakturaens innhold og beskrivelse. 
 Ha ordnede arbeidsavtaler med sine ansatte, og de skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 

dårligere enn det som kan ansees normalt i området. 
 
 

4. Kjøpstype inndeling.  
For at det skal bli enklere å forholde seg til reglementet, er kjøpene delt inn i typer (se vedlegg 1). 
Beløpsgrensen skal praktiseres ut fra totalkostvurdering.  Det er ikke tillatt å dele opp kjøp i 
prosjekter eller liknende for å komme under eksempelvis den nasjonale grenseverdi (se siste side), 
og det er kommunen som helhet som skal vurderes i denne sammenhengen. Beløpsgrensene 
beregnes eksklusiv merverdiavgift. 
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5. Viktige prinsipper for innkjøpsarbeidet  

Nedenfor belyses viktige prinsipper som den enkelte utfører skal basere sine innkjøp på: 
 Konkurranseprinsippet.  Ethvert kjøp skal så sant det er mulig baseres på konkurranse. Det er 

den enkelte utfører som er ansvarlig for å dokumentere at det skjer (og har bevisbyrden). 
 Forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.  
 Utvelgelse gjennom objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 
 Likebehandling. Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av tilbydere på grunn av deres 

nasjonalitet eller geografisk tilhørighet skal ikke finne sted. 
 Forretningsmessighet. Alle anskaffelsesprosesser skal utføres etter kommunens etiske 

retningslinjer og høy forretningsetikk.  
 Fortrolig saksbehandling. Det skal hindres at konfidensiell informasjon vedrørende 

anskaffelsesarbeidet kommer uvedkommende til kunnskap. Spredning av slik informasjon 
under saksbehandlingen skal derfor begrenses til det strengt nødvendige. 

 Habilitet. Her gjelder forvaltningslovens regler om habilitet. 
 Ved anskaffelser med verdi større enn 100.000 NOK eks mva bør ikke saksbehandling og 

beslutninger ivaretas av en og samme person alene, men utføres med flere personer involverte 
i prosessen.  Oppstår det uenighet mellom partene skal tvisten avgjøres av rådmannen. 

 

6. Forsikrings-, bank- og strømavtaler 
 Alle personforsikringsavtaler skal før inngåelse, fremlegges for arbeidstakerorganisasjonenes 

representanter i hht gjeldende hovedavtaler og tariffavtaler og deretter skal innstillingen 
saksfremlegges for formannskapet. 

 Pensjonsforsikring skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene før og underveis i 
kjøpsprosessen og skifte av pensjonsforsikringsleverandør skal alltid saksfremlegges for 
bystyret. 

 Rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av banktjenester. 
 Rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av strøm.  
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7. Begrepsdefinisjoner 
Anskaffelse: Et kjøp eller en forpliktelse om kjøp av varer, tjenester eller bygge- 

og anleggsarbeider. 
 
Engangskjøp: Kjøp av en vare eller tjeneste som ikke utføres mer enn en gang i 

året.  
 
Nasjonal grenseverdi: Den verdi som til enhver tid fastsettes i Forskrift om offentlige 

anskaffelser, som grensen oppad for direkte anskaffelse (ref  §11-2 i 
forskrift om off. anskaffelser, fra 1.1.07 ref §2-1). Verdien fastsettes 
av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Innkjøpsansvarlig 
oppdateres ved endringer i denne verdien. 

 (Per 2018 er denne lik 1,3 mill NOK eks mva.) 
 
Økonomisk mest  
fordelaktig tilbud:  Det tilbudet som for kommunen er mest fordelaktig mht 

totaløkonomi, hvor selve anskaffelseskostnaden og service-, bruks-,  
avhendings-, og tilleggskostnader som anskaffelsen forårsaker 
vurderes.  

 
 
 
 
VEDLEGG: 
Vedlegg 1:  Definisjon av de ulike kjøpstypene. 
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VEDLEGG 1. 
Definisjon av de ulike kjøpstypene 

 
Små engangskjøp 
Med små engangskjøp menes akutte småanskaffelser som ikke kan planlegges eller samles opp på 
en samlefaktura og med verdi mindre eller lik 500,- NOK. Hensikten med denne bestemmelsen er 
å unngå fakturering av småbeløp, som påfører både kjøper og leverandør unødvendige 
behandlingskostnader.  
 
Mindre engangskjøp  
Mindre engangskjøp er engangskjøp med verdi mindre enn 100.000,- NOK eks. mva. 
Hensikten med denne bestemmelsen er at det ved kjøp av denne størrelsesorden ikke skal 
iverksettes mer omfattende prosedyrer enn det som er kostnadsmessig forsvarlig. Det skal likevel 
legges vekt på konkurranseprinsippet.   
 
Mellomstore engangskjøp 
Mellomstore engangskjøp er engangskjøp med verdi mellom 100.000,- NOK eks. mva og den 
nasjonale grenseverdien (angitt på siste side i prosedyren). I slike tilfeller skal alltid 
innkjøpsansvarlig kontaktes før forespørsler sendes ut. Det skal legges vekt på konkurranse- og 
likebehandlingsprinsippet, og det er krav om skriftlige tilbud som skal oppbevares i kontrollerbar 
tilstand, med skriftlig aksept av antatt tilbud. Det skal innhentes tilbud fra minst tre forskjellige 
leverandører så sant dette er praktisk mulig. Det skal føres en anskaffelsesprotokoll fra prosessen. 
Hensikten med denne bestemmelsen er at det ved kjøp av denne størrelsesorden ikke skal 
iverksettes mer omfattende prosedyrer enn det som er kostnadsmessig forsvarlig, samtidig som 
konkurranseprinsippet og en viss skriftlighet i prosessen ivaretas. 
  
Store engangskjøp 
Engangskjøp med verdi større eller lik den nasjonale grenseverdien (angitt på siste side i 
reglementet). I hht forskrift om offentlige anskaffelser er dette kjøp over den nasjonale grensen og 
det  er spesielle rutiner som skal følges for dette. Innkjøpsansvarlig skal alltid kontaktes i 
planleggingsfasen av en slik anskaffelse. 
 
Regelmessige leveranser 
Er det regelmessige leveranser med verdi større eller lik 100.000,- NOK eks mva/år, skal valg av 
leverandør skje i følge forskrift om off. anskaffelser og saken skal vurderes av innkjøpsansvarlig. 
Ved kjøp av denne typen bør det overveies om det er hensiktsmessig å komme fram til en flerårig 
rammeavtale for leveransen.   
 
I så tilfelle vil videre innkjøp av denne typen varer og tjenester falle inn under leveranse innenfor 
rammeavtaler.  
 
Er leveransene av mindre størrelse følges rutinen for mindre engangskjøp. 
 
Rammeavtaler 
Kommuneovergripende rammeavtaler på vegne av Tana kommune kan kun inngås av 
innkjøpsansvarlig. Den samlede verdi av en planlagt flerårig rammeavtale er da grunnlaget for 
kjøp i hht mellomstore engangskjøp eller store engangskjøp.
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1. OVERORDNETE RAMMER 

 Det skal foreligge anvisning før utbetaling skjer som innebærer kontroll av 
faktura/timeliste fra den som har anvisningsmyndighet. 

 Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder 
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for 
interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.  

 
2. FORMÅL 

 Ha en effektiv rutine for intern kontroll av kommunens utbetalinger. 
 
3. RETNINGSLINJER 

 Den som er delegert anvisningsmyndighet skal utpeke personer som skal 
attestere. 

 Rådmannen delegeres anvisningsmyndighet på alle områder. Fullmakten kan 
videredelegeres. Delegeringen fra rådmannen kan gjøres fast eller for et 
avgrenset tidsrom. 

 Den som er delegert anvisningsmyndighet fra rådmannen kan videre delegere 
sin fullmakt. Delegeringen kan gjøres fast eller for et avgrenset tidsrom. 

 
4. DELEGERING AV ANVISNINGSMYNDIGHET 

 Den som deleger anvisningsmyndighet må signere.  Når den som er tildelt 
anvisningsmyndighet har ferie, er syk eller annet fravær må det gis nye 
delegasjon til en annen. Dette kan gjøres via fraværsassistent i 
økonomisystemet.  

 Anvisningsmyndigheten er ikke gjeldene før regnskapssansvarlig har mottatt 
signert melding for delegering av anvisningsmyndighet. 

 
5. BEGRENSNINGER I ANVISNINGSMYNDIGHETEN 

 Anvisningsmyndigheten gjelder ikke ved anvisning av egne regninger, eller 
hvor inhabilitet kan bli gjort gjeldende. I slike tilfeller skal anvisningen foretas 
av overordnet anvisningsmyndighet.  (Eksempel: Rådmannen anviser neste 
ledernivås regninger/refusjonskrav. Ordfører anviser rådmannens egne 
regninger). 

 Anvisning og regnskaps-/lønnsregistrering skal ikke foretas av samme person. 
 Samme person kan ikke både attestere og anvise samme faktura/timeliste. 

 
 
 
 
6. OPPHØR AV ANVISNINGSMYNDIGHET 
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 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. 

 
7. ATTESTASJON 

 Den som attesterer skal påse at: 
 Levering er i samsvar med bestilling 
 Varemottak/utført tjeneste stemmer med fakturaen 
 Pris og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale 
 Arbeidet er utført og at timetallet er korrekt 
 Anvisningsblanketten er utfylt 
 Varer er inventarført der dette er aktuelt  
 At fakturaen er i overensstemmelse med de krav 

bokføringsloven/bokføringsforskriften setter med hensyn til det som minimum 
må fremgå av fakturaen 

 Rett mva-kode 
 Riktige koder forøvrig 

 
8. ANVISNING 

  Den som anviser skal påse at: 
 Disponeringen av budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden 
 Attestasjon og kontroll er foretatt av personer som er tillagt denne oppgaven  
 Det er budsjettmidler 
 Det foreligger fullstendig oversikt over hvilke kontrakter som legger bindinger 

på budsjettbevilgningene ut driftsåret



1. Delegasjon til rådmannen følger av Tana kommues økonomireglement  

 Skjema for delegering av myndighet til å bestille, 
attestere og anvise varer og tjenester på vegne av Tana 
kommune 

 

 

Fullmakt til å bestille og attestere varer og tjenester på vegne av Tana kommune delegeres til: 

 

  

 

Følgene person fratas sin myndighet til å bestille, attestere og anvise på vegne av Tana kommune: 

 
 

 

Delegasjonen gjelder for følgende område:  

 
Art 

 

 
Ansvar 

 

 
Funksjon 

 

 
Prosjekt 

 

 

Gjelder i tidsrommet: _______________  -  _______________ 

 

Fullmakt til å delegere myndighet er delegert fra Tana kommunestyre til rådmannen. Rådmannen 
kan videre delegere sin fullmakt.  

Den som er delegert myndighet fra rådmannen kan videre delegere sin fullmakt.  Dette skjemaet skal 
fylles ut og sendes til økonomi- og serviceavdelingen og revisjonen signert av den som har fullmakt til 
å delegere.  Elektronisk signatur på e-post godkjennes. 

 

  

Dato       
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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. 

 Reglementet gjelder for folkevalgte organer og administrasjonen (herunder 
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11 

 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 

 
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. 

 
 

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. 

 
 

4. KOMPETANSE TIL Å GJENNOMFØRE DELVISE STRYKNINGER I 
DRIFTSREGNSKAPET 

 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre delvise strykninger etter følgende 
prioritering 

a) Stryke budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet vedtatt 
av kommunestyret selv 

b) Stryke avsetninger til fond etter følgende prioritering: 
i. Budsjettert av kommunestyret selv 

ii. Administrasjonen 
iii. Teknisk 
iv. Eiendom 
v. Kultur 

vi. Undervisning 
vii. Helse og sosial 
 

c) Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige 
underskudd 
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REDUSERE OVERFØRINGSPOSTEN 
 Rådmannen gis fullmakt til å redusere kommunestyrets budsjetterte 

overføringer til investeringsregnskapet dersom investeringsregnskapet ikke 
trenger det 

 
5. MANGLENDE DEKNING VED AVSLUTNING AV 

INVESTERINGSREGNSKAPET 
a) Rådmannen gis fullmakt til å redusere netto merutgift i 

investeringsregnskapet ved å redusere avsetning til ubundet 
investeringsfond
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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, administrasjonen (herunder 

kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11)  
 Reglementet gjelder ikke for tap som knytter seg til følgende: 

 Sosiallån under henvisning til ”Lov om sosiale tjenester” 
 Skattekrav under henvisning til ”Skattebetalingsloven” 

 Det forutsettes at det i årsbudsjettet er avsatt tilstrekkelige midler til å dekke 
tap på fordringer. 

 
2. FORMÅL 

 I forskriftens § 3 Årsregnskap står nevnt: 
 

 Balanseregnskapet skal vise status for kommunens og fylkeskommunens  
  eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. 
 
 Ovennevnte 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. 
 

 
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) Debitor adresse er ukjent i mer enn 1 år. 
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 ved avtale har ettergitt gjeld, f.eks. ved utenomrettslig 

gjeldsordning, gjeldsforhandling eller konkurs, eller gjeldsordning etter 
gjeldsordningsloven. 

i) Kravet er tapt i henhold til rettskraftig dom. 
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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. 

 
4. FULLMAKTER 

 
Rådmannen kan videre delegere myndighet i tapssaker.. 
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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. 

 Veileder om «budsjettering av investeringer og avslutning av 
investeringsregnskap» utgitt av KRD oktober 2011. 

 Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder 
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for 
interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 
 

2. FORMÅL 
 Reglementet skal gi retningslinjer slik at alle investeringsprosjekt blir likt 

behandlet. 
 
 

3. DEFINISJON AV INVESTERINGSPROSJEKT 
 Varige driftsmidler som fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, 

transportmidler, maskiner mv. som forventes brukt mer enn en 
regnskapsperiode (1 år). Anskaffelseskosten må være på minimum kr 100.000 
(total anskaffelseskost for investeringsprosjektet i byggeperioden), og ha en 
økonomisk levetid på minst 3 år regnet fra anskaffelsestidspunktet. 
Reglementet gjelder også utgifter til påkostning (jmf. KRS 4 (F): 
«Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet»). 
Som påkostning klassifiseres utgifter som enten: 
 Forlenger forventet økonomisk levetid til et anleggsmiddel, 
 Øker kapasiteten eller funksjonaliteten, utvider eller endrer bruksområdet.  
 Som påkostning klassifiseres også tiltak relatert til utvikling av potensialet i 

et anleggsmiddel. Dette kan være arbeider som utføres for å endre et 
anleggsmiddels funksjoner, arealbruk eller standard, samt arbeider som 
utføres for å heve anleggsmidlets attraktivitet og/eller verdi. 

 
 

4. BEHOVSUTREDNING 
 Rådmannen har ansvaret for å ta initiativ til å legge fram investeringsbehov. 

Det skal foreligge en utredning som inneholder: 
 Analyse med behov  
 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. 
Dette bør vurderes opp mot leie eller OPS (offentlig/privat samarbeid) 

 Lokalisering 
 Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet 

(rente- og avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 
 Framdriftsplan 
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5. POLITISKE VEDTAK FØR IGANGSETTING 
   

 Utgifter til investeringsprosjekt skal tas med ved rullering av økonomiplan. 
Selve vedtaket kan formuleres slik: 
1. Forslag til økonomiplan for perioden 20x1 – 20x4 vedtas. 
2. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av 

det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen. 
. 

 Før investeringsprosjekt kan igangsettes må finansiering være i orden, og 
inntas i det enkelte budsjettår 

 Arbeid med forprosjekt og detaljprosjektering skal følge parallelt med 
prosessene. 

 Der kommunestyret vedtar investeringsprosjekt som innebærer stor grad av 
usikkerhet, skal rådmannen rapportere fortløpende til kommunestyret og 
eventuelt be om tilleggsbevilgning. 

 Det er budsjettet som er styrende for når en kan sette i gang prosjektet, og 
prosjektet skal være budsjettert på riktig år 

 Vedtaket skal inneholde: 
- Utgifter til forprosjektering der dette er påkrevd 
- Kostnadsramme for hele investeringsprosjektet basert på et 

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

- Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsuavhengig. Man skal 
budsjettere med det man realistisk antar vil bli brukt det enkelte 
år, og årsbudsjettet er bindende for underordnede organer 

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

- Budsjettet (brutto utgifter og inntekter) skal være på 
enkeltprosjekt eller budsjettrammer.  

 
 

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 
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konsekvenser for driftsbudsjettet med hensyn til forvaltning, drift og 
vedlikehold 

 Prosjektansvarlig (den som har tatt initiativet til investeringsprosjektet og 
utredet behovet) er ansvarlig for at prosjektet blir realisert 

 Prosjektansvarlig er ansvarlig for: 
- Framdriftsplan 
- Økonomisk styring 
- Rapportering 
- Utarbeidelse av sluttregnskap 

 
 

7. FORPROSJEKT 
 Når det foreligger vedtak om forprosjekt skal den som er prosjektansvarlig 

utarbeide framlegg til spesifisert byggeprogram med overslag over totale 
utgifter. 

 Med bakgrunn i dette byggeprogrammet og utgiftsanslaget blir det: 
- Engasjert arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker 

egenkompetanse, alternativt tillyse arkitektkonkurranse, 
prosjektkonkurranse eller lignende. 

- Opprettelse av prosjektgruppe som består av representanter fra 
den enheten som er involvert, samt en representant fra brukerne 
av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 

 Det endelige materialet til forprosjekt skal inneholde: 
- Saksutredning. 
- Forprosjekttegninger. 
- Beskrivelse av bygningsmessig standard og tekniske 

installasjoner. 
- Anslag over utgifter på grunnlag av erfaringstall, framlagt i 

samsvar med kommunens gjeldende kontoplan. Anslag over 
utgifter skal omfatte eventuelle tomteutgifter/gebyr, inventar, 
utenomhusanlegg, forventet lønns- og prisstigning i 
planleggings-/byggeperioden, samt beløp til kunstnersk 
utsmykking. 

- Konsekvens for forvaltning, drift og vedlikehold etter 
ferdigstilling med forventet driftsbudsjettmessige endringer. 

- Forventet framdriftsplan for den videre prosjektering og 
bygging. 

- I saksframlegget bør det fremgå på hvilken måte man skal 
innhente anbud/tilbud. 
 

 
8. DETALJPROSJEKT 

 Detaljprosjektering igangsettes når forprosjektering er vedtatt av 
kommunestyret  

 Dersom kommunestyrets utgiftsramme for hovedprosjektet er for lavt må 
saken legges fram for kommunestyret for ny politisk behandling før prosjektet 
igangsettes. 
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 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: 
- Byggeløyve blir innhentet, herunder alle godkjenninger fra 

offentlige instanser 
- Anbud/tilbud på det planlagte arbeidet må innhentes innenfor 

gjelde regelverk og retningslinjer 
- Med bakgrunn i anbud/tilbud blir overslag over utgifter og 

framdriftsplan lagt fram for politisk behandling 
 

 
9. BYGGESTART 

 Byggeleder engasjeres ved behov. 
 Før investeringsprosjektet starter opp skal kontrakt med entreprenør(er) og 

leverandør(er) være inngått. 
 Endelig framdrifts- og betalingsplan oversendes økonomi- og 

serviceavdelingen.  
 All finansiering må være på plass. 

 
 

10. 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. 

 
 

11. 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. Når det gjelder finansiering anbefaler veileder om 
budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap utgitt av 
KRD oktober 2011 en felles finansiering og ikke per prosjekt med unntak av 
øremerkede midler. 

 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. Når det gjelder finansieringen anbefales det felles 
finansiering jmf. punktet overfor. 

 Oppfølging av totalrammen på prosjektene skjer i prosjektregnskapet, og ikke 
ved årsbudsjettet. Rapporteringen skal skje med jevne mellomrom, og minst to 
ganger per år, dvs. per tertial. 
 
 

12. TILLEGGSBEVILGNING 
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 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. 
 

 
13. OVERTAKING 

 Investeringsprosjektet er ferdig når man har skrevet under 
overtakelsesforretning, eller at kjøper har overtatt det fulle ansvar (ansvar og 
risiko er overført). 

 Det skal utarbeides byggedokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold 
for byggeprosjekt før overtakelsesforretning gjøres. 

 
 
 
 

14. LØPENDE RAPPORTERING AV REGNSKAPET GJENNOM ÅRET 
 

 Det skal foretas en løpende rapportering til kommunestyret. Rapporteringen 
skal skje med jevne mellomrom, og minst to ganger per år, dvs. per tertial. 

 Det skal redegjøres for utviklingen i inntekter og utgifter sammenholdt mot det 
vedtatte årsbudsjettet. 

 I den løpende rapporteringen skal det som et minimum vises påløpte utgifter 
(regnskaps 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.  I henhold til veileder om budsjettering av investeringer og 
avslutning av investeringsregnskap utgitt av KRD oktober 2011 er det anbefalt 
at man kun skal fokusere på avvik fra budsjettet. Dette for å bedre skille 
mellom oppfølging av budsjett og oppfølging av selve prosjektregnskapet, som 
legges fram som egen sak.  

 Dersom det foreligger nevneverdige avvik fra årets budsjett skal rådmannen 
fremme forslag til korrigerende tiltak.  

 Korrigerende tiltak innarbeides i budsjettreguleringssak eller som egen sak.  
 

 
15. SLUTTREGNSKAP 

 Det skal utarbeides sluttregnskap for vesentlige investeringsprosjekt.  
 Et sluttregnskap for investeringsprosjektene er den endelige avrapportering av 

prosjektets utgifter. Det skiller seg ut fra løpende rapportering ved at disse kan 
være summariske oppstillinger over alle investeringsprosjekter. 

 Prosjektregnskapene legges fram for kommunestyret. 
 Foruten å vedta sluttregnskapet skal det i tillegg gjøres en vurdering av 

utgiftene opp mot den justerte kostnadsrammen. Hvordan endte 
investeringsprosjektet i forhold til planene? Dette er sentral 
beslutningsinformasjon, og fremkommer i en egen kolonne for «avvik».  

 Sluttregnskap legges fram for kommunestyret senest 6 mndr. etterat 
investeringsprosjektet er ferdig eller tatt i bruk.  
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 Sluttregnskapet bør settes opp i henhold til spesifikasjonene i anbud/tilbud. 
 Sluttregnskapet bør vise hva som er opprinnelig bevilgning, og hva som er 

tilleggs bevilget, regnskap, prosjektspesifikk finansiering og avvik. 
 Dersom det påløper utgifter etter at sluttregnskapet er fremlagt, og dette ikke 

dekkes av garantibestemmelsene må eventuelle tilleggsutgifter hjemles i eget 
budsjettvedtak og rapporteres i samsvar med kommunens bestemmelser i 
henhold til dette reglementet. 

 Dekking av udekket/disponering av udisponert gjøres i forbindelse med det 
enkelte års behandling av årsregnskapet, eventuelt i forbindelse med 
budsjettjusteringssaker. Heller ikke samlede besparelser vil være aktuelt å 
behandle i prosjektsammenheng. 
 

 
16. FINANSIERING AV INVESTERINGSREGNSKAPET 

 
Rådmannen får fullmakt til å finansiere årets investeringsutgifter med følgende 
finansieringskilder: 
 
1.  Årets investeringsinntekter (tilskudd, salg av anleggsmidler, mva-kompensasjon 

m.m. Kan også inkludere avsetning til ubundet investeringsfond dersom 
kommunestyret/fylkestinget 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) 

2. Bruk av bundet investeringsfond (dette er øremerkede midler og skal brukes til det 
formålet de er tiltenkt når man har pådratt seg utgifter). Rekkefølgen på de øvrige 
finansieringskildene er valgfrie. 

 
Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller 
avtale med giver brukes disse til felles finansiering av investeringsprosjektene, og 
fordeles ikke på enkeltprosjekter. 

 
 

17.  FINANSIELLE LEIEAVTALER 
 
Finansielle leieavtaler skal behandles som øvrige investeringer, og må behandles av 
kommunestyret. 

 
 

18. REBUDSJETTERING 
 
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 svikt i 
budsjetterte utgifter skal administrasjonssjefen 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. 
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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. 
 
 

19. FULLMAKT TIL LÅNEOPPTAK 
 
Kommunestyret vedtar selv rammen for opptak av lån. For resterende bruk av lån 
benyttes ubrukte lånemidler, som må vedtas av kommunestyret. 
Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige 
rentebetingelser for nye lån til investeringsprosjekter i henhold til budsjettet, samt 
undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 
§ 50 nr. 7 a) 
 
 
 

20. NOTE OM INVESTERINGSPRSOSJEKTER 
 

 Som note til årsregnskapet skal det tas med en investeringsoversikt som viser 
større pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer. 

 I veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av 
investeringsregnskap utgitt av KRD oktober 2011 bør noten inneholde 
oppstartsår, antatt ferdigstillelses år, regnskapsført tidligere år, regnskapsført i 
år og sum regnskapsført for enkeltprosjekter/rammer. 

 
 

 
21. OPPLSYNINGER I ÅRSBERETNINGEN 

 
 Vesentlige avvik omtales i årsberetningen. 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.
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1. OVERORDNETE RAMMER 
 Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 

1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, og forskrift om årsbudsjett, 
fastsatt av KRD 15.12.00.  

 Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder 
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for 
interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 
 

2. FORMÅL 
 Sikre stabile boforhold til husstander som har etableringsproblemer, og som 

trenger hel eller delvis finansiering fra kommunen. 
 

3. HVEM KAN FÅ LÅN 
 De som til enhver tid er faller inn under Husbankens regler og har en inntekt 

mindre enn 7G.  
 

4. HVA DET KAN LÅNES TIL 
 De til enhver gjeldende tildelingskriterier fra Husbanken. 
 De som har behov for utbedring i forhold til husstandens areal.- og 

tilpasningsbehov.  
 

5. NÆRMERE OM BOSTEDET 
 Bostedet skal være rimelig og nøkternt i forhold til nivået som er i 

nærområdene.  
 Boligen skal være helårsbolig og skal bebos av søker eller person som søker 

har ansvaret/omsorgen for. Kommunen krever normalt at det er låntaker som er 
hjemmelshaver til eiendommen.  
 

6. LÅNESUM 
 Lånerammen fastsettes innenfor 100 % av kjøpesum, nybyggings-, eller 

utbedringskostnader pluss eventuelle omkostninger. Størrelsen på lånet vil 
også bli vurdert ut fra den enkelte søkers sin økonomi og andre lånegivere sine 
lånetildelinger. 

 
7. RENTE- OG AVDRAGSVILKÅR 

 
 De til enhver gjeldende retningslinjer fra Husbanken. 

 
8. UTBETALING 

 Utbetaling kan først skje når lånedokumentene er sikret, og at det er tatt pant i 
bostedet. 

 Ved refinansiering skal kommunen sørge for at lånet får best mulig prioritet. 
 Dersom låntaker selger, leier bort eller på annen måte disponerer bostedet på 

en slik måte at forutsetningene for lånet blir vesentlig endret, kan kommunen 
kreve at lånet blir innbetalt straks eller med kortere avdragstid. 
 

 



 Reglement for startlån til Tana kommune 
Gjelder fra:  
Vedtaksdato 

Revisjonsnr.  
 

Dokumentnr. 
1 

Nivå 
Politisk 

Utarbeidet av 
Sissel Marie Saua 

Systemansvarlig. 
Økonomisjef 

Godkjent av/dato 
 

Godkjent av/dato 
 

Side 2 av 2 

9. KLAGE 
 Det kan klages på kommunen sitt vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og 

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

 
10. ENDRINGER I NEDBETALINGSPLAN 

 Rådmannen kan innvilge avdrag – og/eller rentefritak for inntil 5år per lån 
Rådmannen kan videre delegere til den som står for innkrevingen å innvilge at 
det hoppes over en periode og endre nedbetalingsplanen, så lenge opprinnelig 
avtalt innløsningsdato ikke blir endret. 



Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011. 
Sist revidert: 
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REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES 
FINANSFORVALTNING 
(FINANSREGLEMENT) 
 
 

1. Hjemmel 
 
Reglementet er vedtatt i medhold av kommunelovens § 52 og forskrift om kommuners og 
fylkeskommuners finansforvaltning av 09.06.2009 med ikafttredelse 01.07.2010. 
 

2. Formål 
 
Kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at det 
innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å 
dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. 
 

3. Målsetting 
 
Finansforvaltningen skal: 

 Ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting 
av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig 
tjenestetilbud 

 Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. 
 Skal bidra til stabilitet og langsiktighet. 
 Inneholde bestemmelser som hindrer kommunen i å ta vesentlig finansiell risiko 

 
Generelle rammer og begrensninger 
 

 Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til 
hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. 
kommunelovens § 52. 

 Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og 
instrumenter. 

 Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, 
herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva.  Det påligger rådmannen 
en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som 
prinsipielle. 

 Kommunestyret velger hovedbankforbindelse 
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 Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer 
og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen 
utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for. 

 Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. 
 Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige 

fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i 
overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.    

 Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 
dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. 

 

4. Risikoprofil 
 
Kommunen skal ha en lav- til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad 
endringer i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. 
 

5. Finansiell risiko 
 
Kommunen påtar seg finansiell risiko ved plassering av midler og lån av midler. Kommunens 
finansforvaltning skal ikke påføre kommunen vesentlig risiko. Med finansiell risiko menes: 
 

 Kredittrisiko:  
Risiko for tap som følger av at låntaker eller motparten i en kontrakt unnlater å innfri 
sine forpliktelser. 

 Likviditetsrisiko: 
Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset 
tidsperiode. 

 Finansieringsrisiko: 
Risiko for ikke å kunne finansiere egne lånebehov. 

 Renterisiko: 
Risiko for endringer av verdien på eiendeler, gjeld egenkapital som følge av 
renteendringer 

 Valutarisiko: 
Risiko for endring av verdien på eiendeler, gjeld egenkapital som følge av endringer i 
valutakurser. 

 

6. Administrativ/operasjonell risiko 
 
Risiko for at kommunen internt (eller hos motpart i transaksjoner) ikke har tilstrekkelig 
kompetanse/bemanning, systemer, rutiner, samt ressurser generelt til å gjennomføre 
kommunens vedtatte finansforvaltning. 
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8. Rammer for risiko 
 
Kommunens finansforvaltning skal drives slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell 
risiko. 
 

a. Innlån  
 
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak skal som 
minimum angi: 

 Lånebeløp 
 Nedbetalingstid  

 
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder 
godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de 
retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i 
Kommunelovens § 50 om låneopptak.   
 
Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.  
 

 Det skal hentes tilbud fra minst to låneinstitusjoner 
 Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes for å vurdere binding av lån 
 For å redusere renterisikoen skal andel av lån til fastrente være på et nivå som er 

fornuftig avhengig av rentemarkedet.  
 Gjeldsporteføljen skal bestå av ett mindre antall lån 

 

b. Plassering av ledig likviditet som disponeres innenfor 
årsbudsjettperioden 
 
Ledig likviditet kan plasseres etter følgende retningslinjer:   
 

 Bankinnskudd i hovedbank min 0 %, maks 100 %, normal 100 % 
 Bankinnskudd andre banker min 0 %, maks 60 %, normal 0 % 
 Særvilkår hovedbank, min 0 % maks 50 %, normal 0 % 
 Særvilkår andre banker, min 0 % maks 50 %, normal 0 %.  

 
Det kan kun plasseres penger i norske banker. 
 

9. Fullmakter til rådmannen 
 
Kommunestyret gir rådmannen følgende fullmakter: 
 

a. Opptak av lån (gjelder også refinansiering og sammenslåing av lån) 
 

 Ta opp lån for lån innarbeidet i budsjettet som er vedtatt av kommunestyret 
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 Refinansiere eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de 
avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak 

 Velge låneinstitusjon, avdragstid og rentebetingelser 
 Fullmakten gjelder innenfor rammene gitt i dette reglementets punkt 8 a. 
 Undertegne inngåtte gjeldsbrev.  

 

b. Plassering av ledig likviditet 
 

 Velge finansinstitusjon 
 Forhandle og bestemme vilkår for plassering 
 Bestemme sammensetningen av plasseringen 
 Fullmakten gjelder innenfor rammene gitt i dette reglementets punkt 8b. 

 

10. Rapportering og kontroll 
 
Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultat, samt 
finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt. 
 
Rådmannen rapporterer minst to ganger pr. år til formannskapet. Rapporten skal inneholde: 
 

 Oversikt over gjeldens fordeling på lånetype, renteutvikling og låneinstitusjon 
 Oversikt over plassering av ledig likviditet med fordeling på aktivaklasse og vilkår 

 
Etter årets utgang skal rådmannen legge fram en rapport for kommunestyret som viser 
utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 
 

11. Konstatering av avvik 
 
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, 
skal slikt avvik umiddelbart lukkes.  Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk 
konsekvens av avviket dersom dette er større enn NOK 100.000,-, skal uten ugrunnet opphold 
rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere 
sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.   
 
Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre enn NOK 100.000.-, 
kan slik rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret. 
 

12. Evaluering 
 
Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 
kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også 
rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene. 
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13. Gyldighet 
 
Dette reglementet er vedtatt av Tana kommunestyre den 17.02.2011. Revidert den 
xx.xx.xxxx. 


	Økonomireglement
	Reglement for økonomiplan og budsjett
	Reglement for budsjettoppfølging og rapportering
	Reglement for innkjøp av varer og tjenester
	Reglement for anvisning
	Skjema delegering av myndighet
	Reglement for årsavslutning
	Reglement for tap på fordringer
	Reglement for investeringsprosjekter
	Reglement for startlån
	Finansreglement

