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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 §§ 45-47, 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.  

 Dette reglementet inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytting til 

budsjetteringsarbeidet og fordeling og disponering av de bevilgninger som 

kommunestyret gir i sitt budsjettvedtak. 

 Reglementet gjelder ikke ved omfordeling av budsjetterte bevilgninger dersom 

endringene er av prinsipiell betydning. 

 

2 FORMÅL 

 Budsjettforskriften av 15.12.00 åpner for og legger til rette for at 

kommunestyret kan drive utstrakt rammebudsjettering og målstyring. 

 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 

ÅRSBUDSJETT 

3.1 Rådmannens ansvar 

På grunnlag av vedtatt økonomiplan og eventuelt nødvendige justeringer i bundne 

utgifter/inntekter, utarbeider rådmannenen foreløpig utkast til årsbudsjett (talldel) for 

neste år bestående av investeringsbudsjett og driftsbudsjett. Dette drøftes med 

formannskapet. Rådmannen utarbeider deretter et forslag til budsjett. Budsjettet skal 

fremstilles i nettobeløp på rammeområder. 

3.2  Formannskapets ansvar 

Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret. Budsjettinnstillingen 

skal være spesifisert på rammeområder i nettobeløp. 

3.3 Kommunestyrets ansvar 

Kommunestyret vedtar årsbudsjettet.  Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 

formannskapet.  
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4 ÅRSBUDSJETTETS INNHOLD OG INNDELING 

  

 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. 

 Budsjettet skal fremstilles i ett samlet dokument, hvor drifts- og investerings-

budsjettet inngår. 

5 RAMMEOMRÅDER 

 Årsbudsjettet deles inn i rammeområder i henhold til gjeldende kontoplan. 

 Pr. 01.01.2017 har kommunen følgende rammeområder 

 10 Finans     

 20 Politiske styringsorganer  

 30 Sentraladministrasjonen  

 40 Helse og omsorg     

 42 NAV  

 50 Oppvekst og kultur   

 60 Næring og teknisk   

 70 Asylmottak    

 90 Investering    

6 VEDTAK OM ÅRSBUDSJETT 

 Kommunestyret vedtar selv kommunens årsbudsjett. 

 Budsjettet vedtas etter de minimumskrav som følger av lov og forskrifter.  

Inntektssiden i drifts- og investeringsbudsjettet spesifiseres i henhold til 

forskriften (budsjettskjema 1A og 2A). 

 Bevilgningene i driftsbudsjettet gis som netto driftsrammer pr rammeområde 

(budsjettskjema 1B). 

 Bevilgningene i investeringsbudsjettet fordeles på ulike prosjekter 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. 

 

7 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. 

 Rammeområdenes innhold skal følge som vedlegg.  

8 RETNINGSLINJER 

a. Rådmannen får fullmakt til å foreta en videre fordeling av de bevilgninger som 

er ført opp i årsbudsjettet. 
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b. Rådmannen får fullmakt til å foreta en fordeling av budsjettposten lønnsmidler 

til fordeling. Denne posten deles ut på rammeområder etter lønnsøkninger i 

løpet av året. 

c. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettregulering mellom rammeområder 

på avskrivninger. Avskrivninger kan budsjettreguleres i samsvar med reglene 

for regnskapsmessige avskrivninger. 

 

9 DISPONERINGSFULLMAKT 

 Rådmannen har etter forskriften fullmakt til å disponere bevilgningene, 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. 

 Ved virksomheter som er basert på interkommunalt samarbeid er det 

virksomhetens styre som har disponeringsfullmakten. Jf budsjettforskriftens § 

13. 

10 ANDRE FULLMAKTER 

 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre årets låneopptak i samsvar med 

kommunestyrets budsjettvedtak. Fullmakten kan videredelegeres. 

 Rådmannen gis fullmakt til å inngå leie- og leasingavtaler i den grad det er 

økonomisk forsvarlig i forhold til kjøp. Fullmakten kan videredelegeres. 

 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 videredelegeres.  

 Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens bankkonto. Fullmakten 

kan videredelegeres. 

 

11 BEGREPER SOM BENYTTES I BUDSJETTDOKUMENTET 

 Rammeområde: Summen av ansvar som naturlig hører sammen. 

 Funksjon: Begrepet er gitt i regnskaps- og rapporteringsforskriftene. Funksjon 

fokuserer på hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke grupper disse 

tjenestene primært henvender seg til. (Uavhengig av organisering). 


