Hattfjelldal kommunes reglement for delegering av
budsjettmyndighet
Gjelder fra 20.04.2016

Nivå: Politisk
Vedtatt: 20.04.2016

1. OVERORDNEDE RAMMER
 Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, § 47 nr. 2 og nr 3 og forskrift
av 15. desember 2000 om årsbudsjett med merknader.
 Reglementet dekker hele kommunens myndighet til å disponere budsjettet og
er gjeldende til kommunestyret vedtar et nytt reglement.
 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 ivareta grunnprinsippet i kommunelovens
formålsbestemmelse om at bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for
underordnede.

3. RETNINGSLINJER FOR DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET I
DRIFTSBUDSJETTET
Kommunestyret fastsetter årsbudsjettet med en netto ramme, og det er dette vedtatte
budsjettet som er bindende for underliggende organer i forhold til kommunelovens
bestemmelser. Det vedtatte budsjettet må normalt spesifiseres ytterligere av de
underliggende organer. Budsjettfullmaktene må derfor ta utgangspunkt i, og definere,
nivået for kommunestyrets bindende rammer, og knytte myndighet til å gjøre
omdisponeringer ut fra dette. Det kan være nyttig å understreke at delegert myndighet
i budsjettsaker ikke må anvendes slik at kommunestyrets forutsetninger og premisser i
årsbudsjettet undergraves, og at omdisponeringer må skje med dekning innenfor de
rammer som er fastsatt.
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Rådmannen har myndighet til å omdisponere bevilgninger innen et
rammeområde, både på utgiftssiden og inntektssiden
Kun kommunestyret har myndighet til å vedta årsbudsjettet og endringer i
dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet jfr.
kommuneloven, § 45. Myndigheten omfatter så vel årsbudsjettets bevilgninger
som inntektssiden i årsbudsjettet.
Med endringer menes her endring av inntektssiden eller i de driftsrammene
som er bevilget eller omfordeling på tvers av rammeområdene.
Når bevilgningene gis som netto driftsrammer pr rammeområde, er det først
når denne netto rammen er i ferd med å bli oversteget, eller skal reduseres, at
eventuelle budsjettendringer må til kommuenstyret for behandling.
Budsjettmyndigheten kan ikke delegeres.
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4. RETNINGSLINJER FOR DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET I
INVESTERINGSBUDSJETTET
Investeringsbudsjettet er fastsatt som brutto utgifter og inntekter per
investeringsprosjekt. Investeringsprosjektene har samlet finansieringsplan. Ut over
bevilgninger til prosjekter kommer sentrale bevilgninger til for eksempel utlån og
mottatte avdrag på utlån, kjøp og salg av aksjer, og salg av eiendommer, bygg og
anlegg.
5. FULLMAKTER TIL FORMANNSKAPET
Med de begrensninger som følger av ovenstående samt budsjettforskriftene, gjelder
følgende fullmakter:
 Formannskapet kan gi tilleggsbevilgninger innenfor den ramme for reserverte
tilleggsbevilgninger som ligger i det enkelte års budsjett.
 Formannskapet er fondsstyre for kommunens Vefsnafondet. For øvrig
disponerer formannskapet kommunens disposisjonsfond med inntil kr
500.000,- pr sak, så lenge bruken av slike midler ikke kommer i strid med
kommunestyrets vedtak.
6. FULLMAKTER TIL RÅDMANNEN
Med de begrensninger som følger av ovenstående samt budsjettforskriftene, gjelder
følgende fullmakter:
 Rådmannen har fullmakt til å fatte vedtak i forbindelse med søknader fra
organisasjoner o.l. om økonomisk støtte innenfor en ramme i det enkelte
tilfelle på kr. 25.000,- tjuefemtusen- med inndekning over de enkelte
budsjettrammer. Denne fullmakt gjelder for saker av ikke-prinsipiell karakter.
 Det delegeres til rådmannen å godta anbud på kommunale bygge- og
anleggsoppdrag under forutsetning av at dette ligger innenfor vedtatt budsjett
og godkjent kostnadsoverslag. Det delegeres også til rådmannen å godkjenne
pristilbud på leveranse av varer og tjenester til kommunen for de tilfeller slik
godkjenning måtte være kurant.
 Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak om omsetning av kommunens
konsesjonskraft. Før rådmannen fatter slikt vedtak skal han/hun, om mulig,
drøfte saken med ordfører, eller i dennes fravær, varaordfører.
7. OVERSKRIDELSER
 Bevilgningene i drifts- og investeringsbudsjettet skal ikke overskrides før det i
tilfellet er gitt tilleggsbevilgning.
 Rådmannen skal gjennom sin budsjettkontroll føre slikt tilsyn at
budsjettoverskridelser unngås.
 Den som har myndighet til å disponere over en bevilgning står ansvarlig i
forhold til overordnet myndighet.
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8. TILLEGGSBEVILGNINGER, OMDISPONERINGER
 Forslag om tilleggsbevilgninger og omdisponeringer på budsjettet fremmes i så
god tid at de som senere skal behandle forslaget får rimelig tid til å vurdere
nødvendigheten av den foreslåtte bevilgning og mulighetene for å dekke den.
Når det er nødvendig med tilleggsbevilgninger, skal de forslag som fremmes
omfatte hvilke muligheter som foreligger for at bevilgningen kan dekkes enten
ved nedsettelse av andre bevilgninger eller forhøyelse av inntektsanslag.
9. INVESTERINGER SOM FINANSIERES MED LÅNEOPPTAK
 I den utstrekning bevilgningene til nybygg og nyanlegg mv. forutsetter
låneopptak, kan bevilgningene ikke brukes før låneopptaket er formelt
godkjent.
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