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Regnskapets målsettinger

Beslutningstaking

Kontroll



Inntekter Utgifter

Umiddelbar innbetalingUmiddelbar innbetaling Senere innbetalingSenere innbetaling Senere ubetalingSenere ubetaling Umiddelbar utbetalingUmiddelbar utbetaling

LønnsomhetsinntektLønnsomhetsinntekt Ikke lønnsomhetsinntektIkke lønnsomhetsinntekt Ikke kostnaderIkke kostnader KostnadKostnad

Finansielt orientert regnskapssystem



Styringsproblemet i privat og offentlig sektor
- Institusjonelt -

(Kilde: Monsen, 2009)



Styringsproblemet i privat og offentlig sektor
- Økonomisk -

Forretningsvirksomhet
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Det kreves overskuddslikviditet

Personlig budsjett Dan Lorentzen:

Inntekt 30 000,00 

Husleie -10 000,00 

Strøm -3 000,00 

Bilutgifter -5 000,00 

Mat -5 000,00 

Klær -2 000,00 

Pensjonskostnad -2 000,00 

Andre utgifter -3 000,00 

Disp.ved mnd slutt -

Personlig regnskap Dan Lorentzen:

Inntekt 30 000,00 

Husleie -10 000,00 

Strøm -3 000,00 

Bilutgifter -5 000,00 

Mat -5 000,00 

Klær -2 000,00 

Pensjonspremie (regning) -3 000,00 

Andre utgifter -3 000,00 

Disp.ved mnd slutt -1 000,00 

Hva hvis man ikke har da??????



Logisk brist??

• Hvordan skal Dan få betalt pensjonsregningen sin da 
han ikke har penger på bok?

• Ta opp langsiktig lån?

• Kassekreditt?

• Forhandle med pensjonsleverandør 
(Henstandsrente/Forsinkelsesrente)?

• Annet forslag?



Roller

Administrasjonens rolle er å tilrettelegge budsjett og økonomi-
plangrunnlaget i den form kommunestyret har bestemt.
Adm.sjefen har ingen rett eller plikt til å avgi en balansert innstilling 
i budsjett og økonomiplan.
Det er formannskapet som etter loven skal avgi slik innstilling.
Regelverket er ikke til hinder for at kommunestyret kan be 
adm.sjefen utarbeide et balansert forslag.   
Hvis adm.sjefen har utarbeidet forslag - kan fremmes som innstilling 
med form.skapets endringer. Da må det angis hvem som stemte for 
hvilke endringer.

Økonomibestemmelser i lov og forskrift



Roller

Formannskapet kan avgi en delt innstilling og det er ikke krav til 
alminnelig flertall for ett av forslagene. Men, alle framsatte forslag 
skal være fullstendige, det vil si i balanse!
Samtlige forslag som er stemt over i formannskapet skal legges ut til 
offentlig ettersyn og skal framstilles samlet i ett dokument.
Kommunestyret skal da votere over alle framsatte forslag fra 
formannskapet.
Det er bundet andregangs votering mellom de forslag som fikk flest 
stemmer.
Budsjett og økonomiplan vedtas med alminnelig flertall. 

Økonomibestemmelser i lov og forskrift



Roller

Kommunestyrets budsjettkompetanse - bestemme de økonomiske 
rammene og hvor mye som skal benyttes til ulike oppgaver/tjenester. 
Kan ikke delegeres !

Kommunestyrets vedtak er bindende for underordnet organ.

K-styret avgjør selv hvilke fullmakter underordnet organ skal ha til 
ytterligere inndeling av tildelt økonomisk ramme.

Økonomibestemmelser i lov og forskrift



Økonomibestemmelser i lov og forskrift

Økonomibestemmelsene i lov og forskrift gir en rekke 
overordnede rolleavklaringer knyttet til økonomistyringen.

Det ble innført nye bestemmelser fra 2001.

Hensiktene var;

Nasjonal styring av kommuneforvaltningen – kommune-sektoren 
står for en vesentlig del av produksjonen, sysselsettingen og 
etterspørselen i norsk økonomi

Økonomisk internstyring - sikre en forsvarlig økonomi-
forvaltning og effektiv ressursutnyttelse

Reell demokratisk innflytelse - sikring av reell demokratisk 
innflytelse på økonomiske disposisjoner fra folkevalgte og velgere



Økonomisk styring i offentlig forvaltning
Kommunelovens formålsbestemmelse:

Legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og 
fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv 
forvaltning av de kommunale fellesinteresser innenfor rammen av 
det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling.  

Kommunelovgivningen:

Fokus på bevilgningsstyring  (avvik mellom budsjett og 
regnskap)

Departementet har lagt vekt på å utforme de nye økonomi-
bestemmelsene slik at mål- og resultatstyring kan anvendes i 
kommunene og fylkeskommunene 



Mer rammepreget regelverk

- Kommunene må mer aktivt tolke lov- og forskriftsbestemmelser

Reglene fokuserer på overordnede forhold

- Kommunestyrets virke
- Ingen særskilte regler om delegasjon av budsjettmyndighet

Enkelte forskrifter fjernet eller forenklet

- Økonomiplanforskriften er fjernet
- Forskrift om avdragstid og andre lånevilkår ble også fjernet

Økonomisk styring i offentlig forvaltning



§ 44 Økonomiplan 

1. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende 
økonomiplan. 

2. Øk.planen skal omfatte minst de 4 neste budsjettår.
3. Øk.planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en 

realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 
prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på
en oversiktlig måte. 

4. I øk.planen skal det for hvert enkelt år anvises dekning for de 
utgifter og oppgaver som er ført opp.

5. Delplaner/sektorplaner skal integreres i øk.planen og bruken av 
midler skal innarbeides.

Økonomiplan



§ 44 Økonomiplan 

6. Kommunestyret vedtar selv øk.planen og endringer i denne. Vedtak 
treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

7. Innstillingen til øk.plan, med de forslag til vedtak som foreligger, 
skal legges ut til offentlig ettersyn i 14 dg. Dette gjelder likevel ikke 
for innstilling vedrørende endringer i planen.

8. Øk.planen og endringer i denne oversendes dep. til orientering (del. 
fylkesmannen)

Loven er uttømmende - ikke behov for forskrifter.

Krav til innhold og framstilling gitt direkte i loven.

Økonomiplan



Hensikt med øk.planlegging 

Behov for å synliggjøre langsiktige konsekvenser av tiltak i 
årsbudsjettet.

Kommunestyrets mål og strategier de nærmeste år må komme til 
uttrykk - basert på kommuneplanen. 

Plansamordning - mindre planlaging. Kommuneplanens 
handlingsprogram kan være identisk med økonomiplanen.

Må være kobling for å tilfredsstille kravet om realistisk 
økonomiplanlegging. 

Økonomiplan



Krav som følger av lovteksten 

l Realismekravet gjelder gjennom året. Ved avvik i årsbudsjettet skal 
konsekvensjusteringer gjøres.

l Ingen formelle krav til hovedoversikter eller andre framstillinger og 
kommunestyret avgjør selv hvordan øk.planen skal presenteres.

l Rulleres hvert år - kommunestyret avgjør selv nårtid og om den skal 
behandles samtidig med årsbudsjettet.

l Driftsresultatet hvert år skal være tilstrekkelig til å dekke renter, 
avdrag og nødvendige avsetninger

Økonomiplan



Saksbehandlingsregler

l Formannskapet innstiller - kan være delt innstilling.

l Ikke krav til alminnelig flertall for ett av forslagene.

l Alle framsatte forslag skal være fullstendige.

l Hvis adm.sjefen har utarbeidet forslag - kan fremmes som innstilling 
med form.skapets endringer. Da må det angis hvem som stemte for 
hvilke endringer.

l Samtlige forslag som er stemt over i form.skapet skal legges ut til 
offentlig ettersyn og skal framstilles samlet i ett dokument.

Økonomiplan



Saksbehandlingsregler

l Kommunen skal vurdere om 14 dg. off. ettersyn er nok. Dette av 
hensyn til demokratiaspektet. Vurderingen kan ikke etterprøves.

l Ettersyn gjelder ikke konsekvensjusteringer.

l Votering over alle framsatte forslag fra form.skapet.

l Bundet andregangs votering mellom de forslag som fikk flest 
stemmer. Alminnelig flertall. 

Økonomiplan



§ 45 Årsbudsjettet

1. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for 
kommende kalenderår. 

2. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. 
Vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

3. Innstillingen til årsbudsjettet, med alle forslag til vedtak som 
foreligger, legges ut til offentlig ettersyn minst i 14 dg. Dette gjelder 
likevel ikke for innstilling vedrørende endringer i årsbudsjettet.

4. Vedtak om årsbudsjett, samt tilhørende saksdokumenter over-sendes 
dep. til orientering (del. fylkesmannen)

Årsbudsjettet



Årsbudsjettet skal :

l Legge til rette for mål- og rammestyring. I tilknytning til den 
enkelte bevilgning skal kommunestyret angi mål og premisser 
knyttet til bruken av bevilgningen. 

l Settes opp i balanse.

Årsbudsjettet kan :

l Fastsettes netto.
l Tilpasses ansvarsstruktur.
l Inneholde avsetninger til bruk i senere budsjettår.

Årsbudsjettet



Årsbudsjettets oppgaver

Nytt i forhold til tidligere lov:

l Automatisk lovlighetskontroll er erstattet av betinget lovlig-
hetskontroll.

Angi prioriteringerAngi prioriteringer Informere innbyggerneInformere innbyggerne

Angi øk. fullmakterAngi øk. fullmakter Informere off. myndigheterInformere off. myndigheter

Årsbudsjettet



§ 46 Årsbudsjettets innhold 

1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og 
anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det 
likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter(netto). Kravet om 
budsjetthjemmel fravikes etter andre rettslige forpliktelser.

2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet.
3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av 

forventede inntekter og utgifter.
4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte.

Kommunestyrets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser 
som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 

Årsbudsjettet



§ 46 Årsbudsjettets innhold

5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.
6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig 

til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.
7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til senere bruk.
8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet. I disse 

reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter 
for kommunens samlede virksomhet. 

Årsbudsjettet



§ 47 Årsbudsjettets bindende virkning

1. Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindene for 
underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger 
kommunen er rettslig forpliktet til å foreta.

2. Skjer det endringer i året som kan få betydning for de inntekter og 
utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal adm.sjefen gi melding til 
kommunestyret. 

3. Får kommunestyret slik melding, skal det foreta nødvendige 
endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte 
gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntekter 
eller vesentlige økninger i utgifter i forhold til budsjettet.

Årsbudsjettet



Forskrift om årsbudsjett– noen definisjoner

v Budsjettmyndighet
Myndighet til å vedta, herunder regulere årsbudsjettet både for 
inntekter og bevilgninger.

v Bruttobevilgning
Øvre ramme for utgifter/utbetalinger/avsetninger til formål uavhengig 
av inntekter/innbetalinger som er direkte henførbar til formålet.

v Nettobevilgning
Øvre ramme for utgifter/utbetalinger/avsetninger til formål etter 
fradrag for de inntekter/innbetalinger som er direkte henførbar til 
formålet. 

v Disponeringsfullmakt

Myndighet til å disponere bevilgninger i budsjettet (anvisn.myndighet).



Dersom kommunestyret selv ikke har bestemt noe annet er det 
adm.sjefen som har disponeringsfullmakten.
Denne kan begrenses ved at underordnet organ får fullmakt til å
fordele bevilgninger videre. Fordelingen av bevilgningen setter da 
rammer for adm.sjefens disposisjonsfullmakter.
Kan fortsatt ikke delegeres til andre i administrasjonen enn 
adm.sjefen.
Adm.sjefen kan videredelegere disponeringsfullmakten til sine ledere. 
På vegne av rådmannen kan disse da disponere midler innenfor sine 
ansvarsområder.
Adm.sjefen kan når som helst inndra dette ansvaret. 
Kommunestyret kan kun ansvarliggjøre adm.sjefen ved 
budsjettoverskridelser.  

Forskrift om årsbudsjett


