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1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 

 
1.1 Hjemmel 
 
Lov 25.09.1992 nr 107, med endringer vedtatt av Stortinget i juni 2000, om kommuner og 
fylkeskommuner kapittel 8 og 9 gir bestemmelser om økonomiforvaltningen i kommunene: 
 
§ 44 Økonomiplan 
§ 45 Årsbudsjettet 
§ 46 Årsbudsjettets innhold 
§ 47 Årsbudsjettets bindende virkning 
§ 48 Årsregnskapet og årsberetningen 
§ 49 Rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 
§ 49 a  Kommunalt rapporteringsregister. 
§ 50 Låneopptak 
§ 51 Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser 
§ 52 Finansforvaltning 
 
Kommunal- og regionaldepartementet har, i medhold av kommunelovens kapittel 8 og 9, fastsatt 
følgende forskrifter: 
 

 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjett – jfr. kommunelovens § 
46 nr 8 

 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning – jfr. 
kommunelovens § 48 nr 6. Sist endret ved forskrift av 9. desember 2002. 

 Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner – jfr. 
kommunelovens § 49 nr 2 

 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier – jfr. kommunelovens § 
51 nr 3 

 Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning - jfr. 
kommunelovens § 52 nr 2 

 
For øvrig vises til Reglement for politiske utvalg i Dyrøy (kommunens hovedreglement) 
og til standard for GKRS – God Kommunal Regnskaps Skikk. 
 
1.2 Formål 
 
Formålet med økonomireglementet er å dokumentere regler og rutiner for økonomiske styring i 
Dyrøy kommune. Reglementet er ment å gi utfyllende bestemmelser til det sentrale lov- og 
regelverk for økonomiforvaltning i norske kommuner. 
 
Reglementet har som særlig siktemål å klarlegge arbeidsdeling, ansvars- og fullmaktsforhold i 
vår kommune. Det er et overordnet mål at reglementet skal bidra til en effektiv, etisk og 
økonomisk forsvarlig økonomiforvaltning. 
 
1.3 Gyldighetsområde 
 
Økonomireglementet gjelder alle sektorer, institusjoner og særbedrifter, som hører inn under 
kommuneloven og/eller havne- og farvannsloven, dersom ikke annet er bestemt. 
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1.4 Kommunens plan- og økonomisystem 
 

Skjematisk framstilling: 
 

Kommuneplanens langsiktige del Handlingsprogram

-   kommunens visjon og mål  -  mål/premisser

  -  strategi  - virksomhetsplaner

  -  arealdel  -  langtidsbudsjett (Økonomiplan)

Drift og investering

Balanse

bevilgningsbudsjettet)

Eksternregnskap Nasjonal rapportering 
Økonomiske oversikter 
  -  driftsregnskap  -  ekstern rapportering 
  -  investeringsregnskap  -  nøkkeltall

  -  balanse 

Årsberetning

Årsregnskap 

Regnskap

Årsbudsjett

(Bevilgningsbudsjett)

      (Etter inndelingen i 

Økonomirapporter

   Samlet ekstern informasjon (rapportering)

 
 

Det kommunale plan og økonomisystem består av 5 hovedelementer: 
 

1. Kommuneplanens langsiktige del 
2. Kommuneplanens kortsiktige del 
3. Årsbudsjettet 
4. Regnskapsrapporter 
5. Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering 



  

 

5 
 

2 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 

I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en økonomiplan som 
skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, 
forventede utgifter og prioriterte oppgaver i en planperiode på 4 år. 
 
I økonomiplanen skal det for hvert år i perioden anvises dekning for de utgifter og oppgaver som 
er ført opp. I økonomiplanen skal samlet bruk av midler innarbeides. Prioriteringer i 
økonomiplanen må ikke være i strid med kommuneplanens langsiktige del. 
Økonomiplanen er en handlingsplan og et styringsverktøy for kommunen som skal gi en samlet 
oversikt over kommunens planlagte bruk og tilgang på ressurser i perioden.  
 
Et viktig formål med økonomiplanen er å vise kommunens økonomiske handlefrihet innenfor 
kommunelovens krav til økonomisk balanse. 
 
Økonomiplanen skal legges til grunn for all øvrig planlegging og vil være bestemmende for 
kommunens ambisjonsnivå. Dersom konsekvensene av andre planer vurderes å være av vesentlig 
betydning for den økonomiske handlefriheten, skal økonomiplanen tas opp til ny behandling.  
 
Årsbudsjett skal, i henhold til kommuneloven § 45, vedtas av kommunestyret innen årets utgang 
for det kommende kalenderår, det vil si for første år av økonomiplanperioden. 
 
Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 
Bestemmelser om innhold i årsbudsjettet, krav om kunngjøring og budsjettets bindende virkning, 
mv, er regulert i kommuneloven §§ 45-47 med tilhørende forskrifter. 
 
Dyrøy kommunes økonomiplan og årsbudsjett skal behandles og vedtas av kommunestyret etter 
innstilling fra formannskapet. 
 
Rådmannen skal i samråd/samspill med formannskapet som kommunens økonomiutvalg, 
utarbeide økonomiplan og årsbudsjett for kommende år. 
 

3 ÅRSBUDSJETT – BEHANDLINGSNIVÅ OG ORGANISERING 

3.1 Driftsbudsjett 

I Dyrøy kommune skal driftsbudsjettet behandles og vedtas av kommunestyret på budsjettets 
detaljnivå som viser utgift og/eller inntekt på enhets-, ansvars- og artsnivå (posteringskonto). 
 
Dyrøy kommune har organisert drift og driftsbudsjett i 5 rammeområder: 

Rammeområde 1. Sentraladministrasjon og fellesdrift 
 Rammeområde 2. Undervisning, barnehage, kultur 

Rammeområde 3.  Helse og sosialtjenesten 
 Rammeområde 4. Plan, teknisk drift og næring 

Rammeområde 9. Fellesfinansiering, mv. 
 
Hvert rammeområde kan bestå av en eller flere driftsenheter, og hver driftsenhet kan videre være 
delt opp i flere budsjettansvar. 
En driftsenhet skal ledes av en enhetsleder med rapporteringslinje til rådmannen.  
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3.2 Investeringsbudsjett 

 
Investeringsbudsjettet skal behandles og vedtas av kommunestyret på budsjettets detaljnivå som 
viser utgift og/eller inntekt på enhets- og ansvars- og prosjektnivå.  
 
Det vil si at investeringsbudsjettet skal vise budsjettets inntektsside med fordeling av rammen til 
de enkelte prosjekter. 
 

4 BUDSJETTBEHANDLING, REGNSKAP OG RAPPORTERING 

 
4.1 Budsjettrutine m/tidsplan 
 
Tabellarisk oppstilling: 
 
Tiltak: 

 
Behandles av: 

Frist: 

Budsjettrundskriv til enhetene Økonomileder Medio august 
Drøfting av budsjettforutsetninger, 
avgiftspolitikk, mv 

 
Formannskapet 

 
Medio september 

Foreløpig budsjettforslag/ 
konsekvensjustert budsjett 

Økonomileder og 
enhetsledere 

 
Primo oktober 

Drøfting av investeringsbudsjettet og 
saldering av driftsbudsjettet 

 
Formannskapet 

 
Ultimo oktober 

Ferdigstillelse av samlet forslag til 
økonomiplan og årsbudsjett 

 
Rådmann/økonomileder 

 
Primo november 

Høring/innspill hovedutvalgene Rådmann/økonomileder Primo november 
Formannskapets innstilling Formannskapet Medio november 
Sluttbehandling av økonomiplan og 
årsbudsjett  

 
Kommunestyret 

 
Primo desember 

 
Kommentar til de enkelte tiltak i budsjettprosessen: 
 
Budsjettrundskriv til enhetene 
 
Økonomileders budsjettrundskriv til enhetene, med orientering om premisser for budsjetteringen, 
er startsignalet for budsjettarbeidet i enhetene. 
 
Drøfting av budsjettforutsetninger, avgiftspolitikk, mv 
 
Formannskapet innbys til å drøfte forutsetninger for neste års budsjett, herunder bl a fastlegge 
avgiftspolitikken, mv. 
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Foreløpig budsjettforslag/konsekvensjustert budsjett 
 
I samarbeid mellom enhetsledere og rådmann/økonomileder utarbeides et foreløpig 
budsjettforslag, med utgangspunkt i eksisterende drift og driftsnivå (konsekvensjustering). 
Endringer i budsjettbehov for å videreføre dagens drift spesifiseres. Forslag om nye tiltak og/eller 
endring i nivå på eksisterende drift skal spesifiseres, begrunnes og prioriteres i samsvar med 
vurderte behov, pålegg fra sentrale myndigheter og lokale politiske vedtak. 
 
Drøfting av investeringsbudsjett og saldering av driftsbudsjettet 
 
Formannskapet innbys til å drøfte foreløpig budsjettforslag og legge føringer for ferdigstillelse av 
rådmannens samlede forslag til investerings- og driftsbudsjett, samt økonomiplan. 
 
Ferdigstillelse av av samlet forslag til økonomiplan og budsjett 
 
På bakgrunn av formannskapets føringer ferdigstilles rådmannens forslag. 
 
Høring/innspill hovedutvalgene 
 
Budsjettforslaget sendes hovedutvalgene (PNU og OpOm) for høring/innspill. 
 
Formannskapets innstilling 
 
På grunnlag av rådmannens forslag behandler formannskapet sin innstilling til budsjett og 
økonomiplan. 
 
Sluttbehandling av økonomiplan og årsbudsjett 
 
På grunnlag av formannskapets innstilling sluttbehandles neste års budsjett og økonomiplan for 
kommende 4-års periode.  
 
 
4.2 Budsjettregulering i budsjettåret 
 
Generelt 
 
Alle budsjettreguleringer som ikke spesifikt er delegert til til formannskapet eller rådmannen, 
skal legges fram for behandling i kommunestyret. Prinsipielt følges tilsvarende prosedyre som 
for utarbeidelse av økonomiplan og budsjett. 
 
Budsjettet kan ikke endres etter budsjettårets utløp. 
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Delegerte fullmakter til formannskapet 
 
Formannskapet gis fullmakt til: 
 
-  Budsjettregulering/overføringer mellom artsgrupper og mellom budsjettansvar, samt til å øke 

eller redusere utgifter tilsvarende økte eller reduserte inntekter, innenfor vedtatte netto 
budsjettrammer. 

-  Budsjettregulering av investeringsbudsjettet med overføringer mellom prosjekter innenfor 
rammen av investeringsbudsjettets totalramme. 

-  Budsjettregulering av investeringsbudsjettet i samsvar med framdrift i gjennomføring av 
prosjekter som går over flere år. Gjenstående arbeider pr 31.12. budsjetteres i nytt år. 

 
 
Delegert fullmakt til rådmannen 
 
Rådmannen gis fullmakt til: 
 
-  Budsjettregulering/overføringer mellom artsgrupper innenfor samme ansvarsområde. 
- Budsjettregulering av lønns- og/eller vikarposter på samme ansvarsområde innenfor rammen 

av mottatt sykelønnsrefusjon og/eller andre refusjoner fra NAV. 
- Budsjettregulering av lønnsposter i hht godkjent sentralt og/eller lokalt 

forhandlingsresultat/lønnsoppgjør ved tilsvarende reduksjon av bevilget reservepost. 
 
Delegert fullmakt til enhetsleder 
 
Enhetsleder er delegert fullmakt til budsjettregulering/overføring mellom artskonti innenfor 
samme artsgruppe og ansvarsområde. 
 
Fellesregler for bruk av budsjettfullmakt:  
 
Fullmakt til å foreta budsjettendring må ikke brukes til å etablere nye tjenestetilbud, legge ned 
eller foreta vesentlige endringer i eksisterende tjenestetilbud, eller gjennomføre andre 
disposisjoner i strid med forutsetningene for handlingsprogram og budsjett vedtatt av 
kommunestyret. 
 
Delegert fullmakt må heller ikke brukes til disposisjoner som innebærer økonomiske forpliktelser 
som strekker seg ut over budsjettåret. 
 

4.3 Regnskap 

 
Regnskapet skal føres i tråd med gjeldende forskrifter og fastsatt kontoplan. Bilag skal anvises 
fortløpende uten unødig opphold, i samsvar med gjeldende inndeling i artskontoplan, 
ansvarsområder og funksjoner.  Nærmere bestemmelsene vedrørende attestasjon og anvisning er 
gitt i pkt 6 nedenfor. 
 
Økonomienheten har ansvar for at anviste bilag registreres og betales ved forfall, og for løpende 
registrering av innbetalinger og andre transaksjoner slik at regnskapet holdes a jour til enhver tid. 
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4.4 Budsjettoppfølging og resultatvurdering 

 
Bevilget budsjett til de enkelte driftsenheter og ansvarsområder er å oppfatte som bindende, og 
det forutsettes løpende oppfølging og kontroll av utviklingen i enhetens resultat gjennom året. 
Resultat i denne sammenheng måles som avvik mellom regnskap og netto budsjettramme som er 
bevilget til enheten.  
 
Vesentlige budsjettavvik med forklaring av årsakssammenhenger skal rapporteres til rådmannen 
så snart det avdekkes.  
 
Fullstendige økonomirapporter utarbeides av driftsenhetene og oversendes til rådmannen i 
samsvar med årsplan for periodisk rapportering og/eller når rådmannen ber om det. 
 
Negative budsjettavvik skal i utgangspunktet søkes dekket av enheten selv. Hvis det ikke er 
mulig, sammenholdt med målene som er nedfelt i enhetens handlingsprogram, rapporteres 
avviket til rådmannen for vurdering av om budsjettregulering er nødvendig. 
 
Budsjettavvik skal vurderes opp mot graden av måloppnåelse i forhold til enhetenes målsetting. 
  
Disponeringen av ubrukte bevilgninger (positive budsjettavvik), vil bl a være avhengig av at om 
det rammes av strykingsbestemmelser og/eller regler for avsetning til bundne fond.  
 
Formannskapet delegeres fullmakt til å avsette ubrukte bevilgninger i drifts- og 
investeringsbudsjettet til fond for senere bruk, innenfor rammen av budsjett og 
regnskapsforskriftene. 
 
Enhetene kan sende begrunnet søknad om å få beholde deler av ubrukte bevilgninger. 
 

4.5 Periodisk rapportering til formannskap og kommunestyre 

 
Det skal rutinemessig gjennomføres økonomirapportering to ganger i løpet av året til 
formannskap og kommunestyre, innenfor følgende frister: 
       
Periode Formannskap Kommunestyre 

1. januar – 30. april Primo juni Ultimo juni 
1. januar – 31. august Medio september Primo oktober 

 
Hyppigere rapportering, for alle rammeområder eller deler av kommunens virksomhet, skal 
gjennomføres når formannskapet eller kommunestyret ber om det, eller når rådmannen finner at 
den økonomiske utviklingen eller andre forhold tilsier det. 
 
I økonomirapporteringen skal det fokuseres på vesentlige avvik vedrørende: 

 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram 
 Periodens regnskap i forhold til bevilget budsjett. 

 
 
 
 



  

 

10 
 

Rapportering til formannskapet og kommunestyret  
 
På grunnlag av rapporter fra enhetene, utarbeides en samlet rapport til formannskapet som 
omfatter kommunens samlede driftsbudsjett og investeringsbudsjett. I denne rapporten skal det 
også gis en redegjørelse om vesentlige forhold/avvik som gjelder likviditetsutvikling, 
finansforvaltning og innfordring. 
 
Med formannskapets innstilling oversendes saken til behandling i kommunestyret. 
 

5 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 

5.1 Årsoppgjøret 

 
I henhold til kommuneloven § 48 skal det for hvert kalenderår utarbeides årsregnskap og 
årsberetning. 
 
Kommunens regnskapsansvarlig skal avlevere årsregnskapet til revisjonen senest 15. februar.  
 
Når regnskapet foreligger, utarbeider rådmannen årsberetning, som oversendes revisjonen så 
snart som mulig, dog senest 31. mars. 
 
Revisjonen skal avgi revisjonsberetning innen 15. april.  Kontrollutvalget behandler regnskap, 
årsberetningen og revisjonsberetningen, og avgir en uttalelse. Denne uttalelsen skal følge saken 
til formannskapet som avgir en innstilling til kommunestyret. Kommunestyret må behandle 
regnskapet og årsmeldingen innen 30.06. 
 
Senest én måned etter at kommunestyret har vedtatt årsregnskapet, skal regnskap, årsberetning 
og revisjonsberetning, sammen med kontrollutvalgets uttalelse, formannskapets innstilling og 
kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandlingen, oversendes 
fylkesmannen/departementet. 
 

5.3 Årsregnskap 

 
Årsregnskapet settes opp i tråd med bestemmelsene i gjeldende kommunelov, 
regnskapsforskrift og standard for GKRS – God Kommunal Regnskaps Skikk. 
 
Kommunens regnskapsansvarlige skal sette opp en plan med fordeling av ansvar og 
tidsfrister for alle gjøremål i forbindelse med regnskapsavslutningen, for å sikre at alle 
forhold kommer med. 
 

5.4 Årsberetning 

 
I rådmannens årsberetning skal hovedvekten legges på å sammenligne oppnådde resultater med 
målene i økonomiplanen. 
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Årsberetningen skal i tillegg inneholde: 
 

 Opplysninger om forhold som ikke fremgår av regnskapet  
 Informasjon om kommunens tjenesteyting 
 Forhold som er viktig for å bedømme resultatet av virksomheten og kommunens 

økonomiske stilling 
 Ekstraordinære forhold 
 Vurdering av utviklingen i kommunen over tid 
 Viktige begivenheter av økonomisk betydning, inntruffet etter regnskapsårets slutt 
 Analyser v/bruk av KOSTRA-nøkkeltall 
 Andre forhold i hht KRS nr 6 – Noter og årsberetning 

 

5.5 Nasjonal rapportering - KOSTRA 

 
Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, fastsatt av KRD med hjemmel i 
kommuneloven § § 49 og 49a, pålegger kommunen å avgi løpende informasjon om ressursbruk 
og tjenesteproduksjon til bruk i nasjonale informasjonssystemer, herunder offisiell statistikk. 
 
Nasjonal rapportering (KOSTRA) omfatter elektronisk rapportering til Statistisk sentralbyrå av 

 Regnskap 
 Data fra fagsystemene til sosial- og barnevernstjenestene 
 Øvrige tjenesterapportering (elektroniske skjema fra fagsystemer) i tråd med 

rapporteringsforskriften 
 
Rapporteringsfrist er 15. februar etter rapporteringsåret. 
 
Økonomienheten skal ha oversikt over dataverktøy som er stilt til disposisjon av SSB, og skal 
lage en rapporteringsplan ved årets begynnelse med fordeling av oppgaver og ansvar med 
tidsfrister. 
 

6 DISPOSISJONSFULLMAKT OG ANVISNINGSMYNDIGHET 

6.1 Administrative fullmakter 
 

Fullmakt og myndighet til kommunens administrasjon delegeres i prinsippet fra politisk nivå til 
administrasjonssjefen/rådmannen. Rådmannen kan, i henhold til Dyrøy kommunes 
delegasjonsreglement, fatte beslutning om videredelegering. 
  
Gjeldende delegasjoner framgår samlet i kommunens delegasjonsreglement, hvortil henvises. 
Delegasjon som gjelder disposisjonsfullmakt og anvisningsmyndighet, er imidlertid også tatt med 
i dette dokumentet og nærmere beskrevet nedenfor.  

6.2 Disposisjonsfullmakt 

Disposisjonsfullmakt over vedtatte bevilgninger innebærer rett og plikt til å gjennomføre drift 
og/eller investeringer i samsvar med handlingprogram og budsjett som er vedtatt av kompetent 
organ.  
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Enhetsledere er delegert fullmakt til disposisjon av tildelt netto budsjettramme i driftsbudsjettet 
ut fra følgende prinsipper og forbehold: 
 

- Mindreforbruk av budsjetterte utgifter kan omdisponeres, med unntak for sparte 
lønnskostnader som følge av ledige stillinger, hvor disponering skal forelegges 
rådmannen før utlysning av ledig stilling eller engasjement av vikar ut over godkjent 
vikarbudsjett. 

 
- Merinntekter ut over budsjett, f eks salgsinntekter, tilskudd, sykelønns- og andre 

refusjoner, skal forelegges rådmannen før disponering. 
 
Fullmakt til disposisjon av investeringsbudsjettet kan videredelegeres fra rådmannen for hvert 
enkelt prosjekt. 

6.3 Anvisningsmyndighet og attestasjon 

 
Generelt 
 
Alle utbetalinger skal skje på grunnlag av originalbilag, påført det kontonummer som skal 
debiteres, i samsvar med gjeldende artskontoplan, ansvarsområde og funksjon, og som er attestert 
og anvist av to forskjellige personer, hvorav en med anvisningsmyndighet. 
 
Anvisningsmyndighet følger disposisjonsfullmakt, det vil si at enhetsleder er delegert myndighet 
til å anvise inngående faktura, lønn og godtgjørelser for utbetaling med debitering på tildelt 
ansvarsområde. Ved fravær har enhetslederen anledning til å gi anvisningsfullmakt til fast 
stedfortreder, eller andre i enheten hvis fast stedfortreder ikke er etablert. 
 
Oversikt over personer med anvisningsmyndighet rapporteres til kommunens økonomienhet som 
plikter å holde oversikt over alle delegasjoner som gjelder anvisningsmyndighet i kommunen.  
 
Husk at inhabilitetsreglene i forvaltningslovens § 6 gjelder for attestasjon og anvisning av 
utbetalinger. Tvilstilfeller forelegges rådmannen.  
 
Lønn og godtgjørelser 
 
Lønn og godtgjørelser utbetales i samsvar med arbeidsavtaler og gjeldende lover og tariffavtaler, 
lokale avtaler med hjemmel i Hovedtariffavtalen og kommunens ansettelsesreglement. 
 
Lønn og andre godtgjørelser skal beregnes på grunnlag av attesterte og anviste bilag fra enhetene 
i form av timelister, personalskjema for fast lønn (stående anvisning), endringsmeldinger, 
reiseregninger, mv. Sluttmelding er grunnlag for stopp i lønn.  
 
Lønnsgrunnlag som gjelder enhetsledere skal anvises av rådmannen eller andre med tildelt 
fullmakt ved fravær. 
 
Lønnsgrunnlag som gjelder rådmannen, anvises av ordfører. 
 
Lønnsgrunnlag som gjelder ordføreren, anvises av rådmannen. 
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Inngående faktura 
 
Inngående faktura skal betales på grunnlag av originalbilag som er attestert og anvist i enhetene. 
 
Attestasjon av inngående faktura bør foretas av den som har forestått innkjøpet, og skal være en 
bekreftelse på at  

- varen/tjenesten er mottatt i rett mengde, kvalitet og pris i samsvar med bestilling/avtale 
med leverandør. 

- fakturadokumentet tilfredsstiller nødvendige formkrav, det vil si at det som et minimum 
inneholder leverandørens organisasjonsnummer og fullstendig navn/adresse, at fakturaen 
er nummerert og datert, at fakturaen er adressert til Dyrøy 
kommune og at ytelsens art og omfang, tidspunkt og sted for levering, samt vederlag og 
betalingsforfall, framgår. 

 
Innkjøp som er gjennomført, kontrollert og attestert av enhetsledere, skal anvises av rådmannen, 
eller andre med tildelt fullmakt ved fravær. 
 
Innkjøp som er gjennomført, kontrollert og attestert av rådmannen, anvises av ordfører. 
 
Innkjøp som er gjennomført, kontrollert og attestert av ordføreren, anvises av rådmannen. 
 
 
7   INNKJØP AV VARER OG TJENESTER 

7.1 Generelt 

Hjemmel for å gjennomføre innkjøp for kommunens regning følger av disposisjonsfullmakt over 
vedtatte bevilgninger, med mindre det foreligger begrensende bestemmelser i sentrale lov- og 
regelverk, avtaleverk, kommunale reglement eller politiske enkeltvedtak. 
 
Enkeltanskaffelser, som medfører en utgift på minst kr 100.000, og har en økonomisk levetid på 
minst 3 år, er definert som investering og skal belastes investeringsregnskapet (klasse 0). 
Anskaffelser til lavere utgift og/eller kortere levetid, føres i driftsregnskapet (klasse 1). 
 
Innkjøp skal gjennomføres i samsvar med gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
 
Alle enheter plikter å undersøke om det foreligger innkjøpsavtale med leverandør av den vare 
som skal anskaffes. Anskaffelse av IKT-utstyr skal klareres med kommunens dataansvarlige. 

7.2 Investeringer 

Innkjøp over investeringsbudsjettet gjennomføres av rådmannen eller den som har fått delegert 
fullmakt, ref pkt 6.2 ovenfor om disposisjonsfullmakt av investeringsbudsjettet. 
 
For gjennomføring av større bygge- og anleggsprosjekter kan kommunestyret vurdere om plan- 
og byggekomiteen skal styre prosjektgjennomføringen. Beslutning om dette skal skal gjøres ut 
fra en vurdering av prosjektets størrelse og kompleksitet, ref reglement for plan- og 
byggekomiteen. 
 
Investeringer skal ikke igangsettes før finansiering/tilsagn om finansiering foreligger. 
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8 INNTEKTER - UTFAKTURERING, INNFORDRING, MV 

8.1 Generelt 

Inntektene danner grunnlaget for kommunens virksomhet. Kommunens hovedinntektsgrunnlag er 
rammetilskudd fra staten, skatteinntekter, vederlag for leveranser av kommunale varer og 
tjenester samt diverse øremerkede tilskudd og refusjoner. 
 
8.2 Utgående faktura 
 
Fakturerende enhet, det vil si den enheten hvor inntektsgrunnlaget genereres og som skal 
krediteres inntekten på sitt budsjettområde, har ansvaret for at fakturagrunnlaget er korrekt. Dette 
innebærer både ansvaret for at den enkelte bruker får tilsendt korrekt faktura og ansvaret for at 
alle leveranser blir fakturert. Databaser for maskinell fakturering skal holdes løpende a jour og 
må være oppdatert senest på tidspunkter for rutinemessig produksjon av faktura. Grunnlag for 
manuell fakturering skal utstedes så snart leveransen er gjort som grunnlag for løpende 
produksjon av faktura. 
 
Økonomienheten har ansvar for produksjon og rettidig utsendelse av faktura i hht 
fakturagrunnlag. 
 
8.3 Innfordring 
 
Økonomienheten har ansvar for innfordringen av utfakturerte krav og for rutinemessig 
oppfølging av misligholdte fordringer, herunder fullmakt til å gjennomføre nødvendige 
inkassotiltak for å få inn fordringene. Hvis misligholdet skyldes manglende betalingsevne hos 
debitor, har enheten fullmakt til å inngå rimelige betalingsavtaler med oppdeling i terminer. 
 
Misligholdte fordringer som skyldes tvist om fakturagrunnlaget, oversendes fakturerende enhet 
for videre oppfølging og eventuelt endring av fakturagrunnlaget som grunnlag for utstedelse av 
kreditnota og eventuelt ny faktura.  
 
8.4 Tap på fordringer 
 
Økonomienheten har ansvar for løpende vurdering av fordringenes godhet og at forslag om 
avskrivning av tap i henhold til god kommunal regnskapsskikk, legges fram for behandling. 
 
8.5 Tilskudd og refusjoner 
 
Øremerka tilskudd og refusjoner krever normalt at kommunen må dokumentere grunnlaget 
overfor utbetalende instans. Den enhet hvortil tilskuddet er bevilget eller refusjonsgrunnlaget er 
generert, har ansvar for at anmodning om utbetaling m/nødvendig dokumentasjon og 
refusjonskrav blir framsendt så snart som mulig etter at grunnlaget er til stede. Kopi av slike krav 
med anvisning for registrering i regnskapet, oversendes økonomienheten. 
Økonomienheten har ansvar for nødvendig oppfølging av tilskudd og refusjoner som gjelder hele 
kommunen eller flere driftsenheter, bl a rammetilskudd og sykelønnsrefusjoner.  
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9 UTLÅN FRA KOMMUNEN 
9.1 Startlån 
 
Startlån fra Husbanken for videre utlån har som formål å bidra til å skaffe og sikre egnede boliger 
for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet.  
 
Søknader om startlån skal vurderes i tråd med retningslinjer for startlån fra Husbanken og 
kommunens egne vedtatte retningslinjer. Startlån innvilges av formannskapet etter forslag fra 
rådmannen. 
 
Økonomienheten har ansvar for innfordring av avtalte låneterminer, med fullmakt til å 
gjennomføre nødvendige inkassotiltak av misligholdte lån, herunder vurdering av mulighetene 
for inndriving av misligholdte lån sammenholdt med deponert pantesikkerhet.  
 
Forslag om sletting av lån/avskrivning av tap i henhold til god kommunal regnskapsskikk, legges 
fram for behandling i formannskapet.  
 

9.2 Økonomisk sosialhjelp, sosiallån og garanti for lån, eller varer og tjenester etter lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

 
Økonomisk stønad som bidrag, lån eller varer og tjenester i hht lov om sosiale tjenester i arbeids- 
og velferdsforvaltningen, avgjøres av rådmannen innenfor rammen av vedtatt budsjett. Dyrøy 
kommune skal følge de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til 
livsopphold.  
 
Rådmannen behandler også søknader om Kvalifiseringsprogram og midlertidig botilbud.  
 
Rådmannen kan i hht lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 46, velge å 
behandle saker vedrørende enkeltpersoner i Klientutvalget.  
 
Økonomisk stønad i form av garanti for lån, skal avgjøres av Klientutvalget.  

9.3 Næringsfondet 

Økonomisk stønad fra næringsfondet i form av tilskott og/eller lån, avgjøres av formannskapet 
som næringsfondsstyre i samsvar med vedtatte retningslinjer. 
 

10 INTERNKONTROLL – SIKRING AV VERDIER, MV 

10.1 Generelt 

Dyrøy kommunes reglementer og vedtatte retningslinjer på de forskjellige områder har til hensikt 
å bidra til at kommunens virksomhet tjener de vedtatte formål og at fastsatte mål nås, samtidig 
som kommunens eiendom ivaretas på en god måte. Slik er kommunens eget regelverk med 
fastlegging av arbeids- og arbeidsdeling og beskrivelse av systemer og rutiner, en vesentlig del 
av den økonomiske internkontrollen som supplement til sentralt lov- og regelverk for norske 
kommuner.  
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I tillegg er det vesentlig at enhetsledere bygger dette ut videre med gode interne rutiner på sine 
områder, bl a for å sikre effektiv drift og mindre sårbarhet ved fravær og personskifte i stillinger. 
 
Økonomienheten har en spesiell rolle i forbindelse med den økonomiske internkontrollen som 
kontrollør, koordinator og rådgiver for driftsenhetene, men det forutsettes også at enheten har 
gode dokumenterte rutiner for aktivitetene på eget ansvarsområde. 
 

10.2 Sikring av verdier 

 
Anleggsmidler av varig verdi som er anskaffet over investeringsbudsjettet, skal aktiveres i 
balansen og avskrives i hht bestemmelser i regnskapsforskriftene, og slik vil en ha en god  
oversikt over kommunens infrastruktur. Bygninger og annen fast eiendom vil i tillegg være 
registrert og tinglyst i eiendomsregisteret (grunnboka). 
 
Finansielle anleggsmidler (bl a utlån) og omløpsmidler (pengebeholdninger og fordringer) og 
gjeldsposter skal løpende registreres i balansen. Gode rutiner for avstemning mot kontoutskrifter 
fra bank og kunder/leverandører sammen med en løpende vurdering av balansepostene i 
regnskapet, vil være vesentlige tiltak i den økonomiske internkontrollen. 
 

11 FINANSFORVALTNING 

Dyrøy kommune har vedtatt særskilt reglement for finansforvaltning i samsvar med 
kommunelovens § 52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


