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1. OVERORDNEDE RAMMER 

 Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i forskrift av 15. 

desember 2000 om årsregnskap og årsberetning med merknader.  

 Reglementet dekker hvem som har fullmakt til å utgiftsføre tap på fordringer.  

 Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder 

kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for 

interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.  

 Reglementet gjelder ikke for tap som knytter seg til følgende: 

 Sosiallån under henvisning til ”Lov om sosiale tjenester” 

 Skattekrav under henvisning til ”Skattebetalingsloven” 

 

2. FORMÅL 

 I forskriftens § 3 Årsregnskap står nevnt: 

 

 Balanseregnskapet skal vise status for kommunens og fylkeskommunens  

  eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. 

 

 Ovennevnte fordrer en årlig gjennomgang av fordringsmassen i   

  balanseregnskapet. 

  

 Fordringer kan avskrives i bevilgningsregnskapet uten at det er gjennomført 

 tvangsinnfordring for å kunne konstatere om fordringer er uerholdelig. 

 Endringer i massen av kortsiktige fordringer påvirker arbeidskapitalen.  

 

3. RETNINGSLINJER 

 Krav skal kunne konstateres som tapt og avskrives når minst ett av følgende 

vilkår er oppfylt: 

 

a) Påleggstrekk er forsøkt, men lønnen er ikke større enn vedkommende 

trenger til livsopphold. 

b) Utleggsforretning har ikke ført fram (”intet til utlegg”). 

c) Eventuelle sikkerheter er realisert, og debitor ikke har økonomiske evner til 

å betjene restkravet. 

d) Eventuell kausjonist er krevd, men verken kausjonisten eller debitor har 

økonomisk evne til å betjene kravet. 

e) Debitor adresse er ukjent i mer enn 1 år. 

f) Debitor har utvandret til et land Norge ikke har avtale med. 

g) Det er overveiende sannsynlig at inkasso eller videre innfordringstiltak vil 

gi negativt resultat. 

h) Kommunen ved avtale har ettergitt gjeld, f.eks. ved utenomrettslig 

gjeldsordning, gjeldsforhandling eller konkurs, eller gjeldsordning etter 

gjeldsordningsloven. 

i) Kravet er tapt i henhold til rettskraftig dom. 
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j) Bobehandling av konkurs og gjeldsforhandling av aksjeselskap eller 

lignende er avsluttet. 

k) Skifte av insolvent dødsbo er avsluttet uten at arvingene har overtatt gjeld. 

l) Kravet er foreldet. 

m) Kravet er prekludert (bortfalt). 

 

 Krav som er konstatert tapt, men hvor kommunen har tvangsgrunnlag overfor 

debitor, overføres til langtidsovervåking. Dette med henblikk på at debitors 

økonomiske situasjon kan endres over tid.  

 Konstaterte tap der kommunens krav overfor debitor er bortfalt, slettes. Dette 

gjelder konstaterte tap nevnt under avsnitt 2.1, bokstavene fra h) til m). Sletting 

innebærer at videre innfordring av kravet avsluttes.  

 Som hovedregel skal tapet føres på finans sitt rammeområde. Eventuelle senere 

innbetalinger på konstatert tap inntektsføres på samme ansvarsområde som 

tapet tidligere er ført. 

 

4. FULLMAKTER 

 

Rådmannen gis fullmakt til å avskrive krav på inntil kr 25.000,- pr. krav som 

konstatert tap. 


