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1. OVERORDNEDE 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, administrasjonen (herunder
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for
interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

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 kommunestyret, 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.


Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet innen hver budsjettramme.
Denne fullmakten kan delegeres videre.



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

4. RAPPORTERING
 Kommunestyret skal pr. 31.04. og 31.08. 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. Prognoser for
resten av året beskrives i rapporten.

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