
Kommunestyresal 19.11.15

OPPLÆRING FOLKEVALGTE ØKONOMISTYRING 



NOEN VIKTIGE SÆRTREKK VED KOMMUNENE

Skal styres av folkevalgte organer. Ingen eiere.

Best mulig bruk av tildelte samfunnsmessige ressurser for å dekke behov for innbyggerne.

Lever «evig». Skal aldri nedlegges, men kan eventuelt bli slått sammen eller delt.  

Ivaretar mange og ulike behov, som virker inn på hverandre. Svakhet på ett felt gir utslag på 

andre felter og/eller i senere perioder. 

Ikke noe mål om kapitalvekst/lønnsomhet.

Kan ikke gå konkurs.
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GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER

Grunnleggende økonomibestemmelser

• Budsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse, og 

regnskapet skal tilsvarende dokumentere den faktiske disponeringen av midlene (KL § 46 

nr. 1)

• Budsjetter skal være realistisk (KL § 46 nr. 3) og fastsettes på grunnlag av forventede 

utgifter og inntekter 

• Budsjettet og regnskapet skal deles i en driftsdel og investeringsdel (KL § 46 nr. 5)

• Driftsresultatet skal minst dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger (KL § 46 nr. 6)

• Det kan avsettes midler til senere år (KL § 46 nr. 7)

• Låneopptak kan ikke dekke driftsutgifter (KL § 50)



GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER

Balansekravet:

Knytter seg til driften

Investeringsutgifter og salg av fast eiendom er holdt utenom balansekravet

• Inntektene setter en rettslig ramme for hvilke økonomiske forpliktelser kommunen kan 

pådra seg innenfor en periode (ett år)

• Årsak til disse begrensningene:

- Hensynet til effektiv utnytting av begrensede ressurser

- Rettferdig fordeling mellom generasjoner

- Statens behov for tilstrekkelig styring med de totale offentlige utgiftene
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GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER

Balansekravet:

• Kommer til uttrykk i kommunelovens § 46 nr. 6

• Dels i bestemmelsen om at driftsresultatet skal dekke renter, avdrag og nødvendige 

avsetninger

- Nødvendige avsetninger: Udisponerte øremerkede inntekter, inndekking av 

regnskapsmessig underskudd eller sparing av eget tiltak som anses nødvendig

• Dels i bestemmelsen om at det i årsbudsjettet skal avsettes midler til bruk i senere 

budsjettår
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GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER

Avgrensningen mellom driftsrelaterte anskaffelser og investeringer blir vesentlig

Inntekter i investeringsregnskapet skal ikke dekke driftsutgifter
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KOMMUNEREGNSKAPET

Knapt nok omtalt i kommuneloven, bortsett fra noen få, prinsipielle vendinger + 

håndtering av”underskudd”.

§ 48 nr 2: ”Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som kan 

disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i 

året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller 

ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse 

med god regnskapsskikk.”

Regnskapet kopler seg tett sammen med BUDSJETTET, som er 

hoveddokumentet                     (jf  §§ 45-47).
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KOMMUNEREGNSKAPETS FORMÅL

Kommunens grunnleggende mål for sin virksomhet er å gi 
størst mulig velferd til befolkningen innenfor de rammene 
lovgivningen og de folkevalgte bestemmer.

Det overordnede formålet med regnskapet er å gi nyttig 
informasjon til brukerne om:
a) Bevilgningskontroll: Vise sammenheng mellom faktisk tilgang og bruk av midler og budsjett

b) Effektivitet: Vise kostnader som et grunnlag                                                                                               
for å vurdere måloppnåelse.

c) Bærekraftig økonomisk utvikling: Vise kommunens evne til å finansiere sin aktivitet og møte sine 
forpliktelser, både på kort og lang sikt.
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FELLES SETT NØKKELTALL OVERORDNET STYRING

Overordnede nøkkeltall:

Økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat

Økonomisk buffer målt ved disposisjonsfond

Rente- og avdragsbelastning målt ved finansutgifter

Finansieringsstruktur målt ved netto lånegjeld

Økonomisk kontroll målt ved avvik fra budsjett
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NETTO DRIFTSRESULTAT

•Netto driftsresultat gir uttrykk for forholdet mellom årets tilgang på midler til driften 

(fra eksterne kilder), og bruken av midler til driften og til dekning av renter og avdrag.

•Netto driftsresultat gir uttrykk for om kommunen har styrket eller svekket sin 

driftslikviditet.

•Netto driftsresultat må være større enn null for å dekke reinvesteringsbehovet
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REGNSKAPSFORSKRIFTEN § 3 - ÅRSREGNSKAPET

Driftsregnskapet skal omfatte:

1. Alle løpende inntekter og innbetalinger i året.

2. Løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i 

regnskapsåret.

3. Anvendelsen av midler som nevnt i nr. 1 og 2 i driftsregnskapet, herunder 

avsetninger av slike midler for anvendelse i senere regnskapsår og til finansiering 

av investeringer i årets investerings - regnskap
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Driftsutgifter

Avskrivninger

Brutto driftsresultat

Renteutgifter

Avdragsutifter

Netto driftsresultat

Ovf.inv.regns.

Avsetninger

Overskudd/underskudd

Driftsinntekter

Renteinntekter

Motpost avskrivn.

Bruk avsetn.

Investeringsutg

Utlån og aksjekjøp

Avsetninger

Sum finansierings-
behov

Bruk av lån

Salgs driftsmidl.
og fast eiendom

Tislkudd og ref.

Aksjeslag og mot-
tatte avdrag utlån

Bruk av avsetning

Ovf.fra driftsregns.

Sum finansiering

InvesteringsregnskapetDriftsregnskapet

Prinsippskisse for drifts- og investerings-

regnskapet kan vises slik:

Det kan ikke overføres utgifter/inntekter fra investeringsregnskapet 

til driftsregnskapet



LÅNEOPPTAK

Kommunelovens § 50. Låneopptak.

§ 50. Låneopptak.

1. Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og 
varige driftsmidler til eget bruk. Det kan ikke tas opp lån etter første punktum for den delen av 
anskaffelseskost som tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift etter lov12. desember 2003 nr. 108 
om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Det kan kun tas opp lån til 
tiltak som er ført opp i årsbudsjettet.

2. Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan videre tas opp 
lån dersom det er påkrevd for å innfri garantiansvar.

3. Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å sikre full forsikringsteknisk dekning i 
pensjonsordning for egne ansatte når kommunen eller fylkeskommunen vil flytte pensjonsordningen fra 
egen pensjonskasse til et forsikringsselskap. Adgangen til låneopptak gjelder bare dersom underdekningen 
er oppstått før 1. januar 1998, og lånet må anses påkrevd.
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LÅNEOPPTAK 

Kommunelovens § 50. Låneopptak 

4. Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å sikre den forsikringstekniske dekning i 

pensjonsordning forvaltet av et forsikringsselskap, når dette er påkrevd for å bli part i avtalen 

om overføring av opptjente pensjonsrettigheter, fastsatt i medhold av lov om Statens 

pensjonskasse av 28. juli 1949 nr. 26 § 46. Adgangen til låneopptak gjelder bare dersom lånet 

må anses påkrevd.

5. Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp likviditetslån eller inngå avtale om 

likviditetstrekkrettighet.

6. Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for videre utlån. Det kan også tas opp lån 

til forskuttering når det er gjort avtale om full refusjon.
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PLAN OG BUDSJETTPROSESSEN

I oppbyggingsmetoden inviterer ledelsen de ulike enhetene i organisasjonen til å komme med 
sine forslag til plan og budsjett

Forslagene fra enhetene blir bearbeidet og samordnet til et felles forslag

Styrken med denne metoden er den kan få frem gode forslag nedenfra

Svakheten er at summen av alle forslag som regel sprenger alle rammer.
• Bearbeidingen og den nødvendige beskjæringen av forslagene kan bli en nedtur for forslagsstillerne

• De ulike fagmiljøene er partsrepresentanter og vil gjerne argumentere for at kommunen bør satse på 
deres områder. Kommunene er tjent med å ha engasjerte fagfolk som gløder for sine arbeidsområder 
og har en indre motivasjon for arbeidet

• Siden fagfolk vet av erfaring at alle forslag blir beskåret, kan det være fristende å ta hardt i når en 
beskriver sitt eget ressursbehov. Det gjør ikke samordningen lettere.
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PLAN OG BUDSJETTPROSESSEN

I nedbrytningsmetoden bestemmer ledelsen formål og mål for virksomhetene, og hvilke ressursrammer 
som skal stilles til disposisjon, for at de skal ivareta formålet og nå målene

Den enkelte ansvarsenhet får på denne måten en ramme som den må holde seg innenfor

Fordelen med denne måten er at man har sikret en totalsum som ikke overstiger hva man har 
ressurser til. En del av koordineringsarbeidet er allerede foretatt ved tildeling av mål og rammer

Et problem med denne metoden kan være at den enkelte ansvarsenhet har liten påvirkningskraft på 
enhetens ambisjonsnivå

• Målene og rammene blir fastsatt ovenfra, og følelsen av overkjøring eller følelsen av ikke å bli hørt selv om 
man har gode argumenter, kan virke demotiverende

• Nedbrytningsmetoden kan være rask og tidseffektiv i første omgang, men kan føre til store problemer under 
gjennomføringen av planene.
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PLAN OG BUDSJETTPROSESSEN

I integrasjonsmetoden innkaller ledelsen virksomhetsledere, tillitsvalgte, brukerrepresentanter og 
eventuelle andre sentrale interessenter til et felles møte i starten av plan- og budsjettarbeidet

Der går en gjennom planforutsetningene og har en felles idédugnad på hvordan 
organisasjonen skal møte utfordringene den står foran. Man fastsetter milepælene for det 
videre arbeidet

Grupper eller enkeltpersoner får i oppdrag å utrede vanskelige spørsmål. Utredningene legges 
frem og drøftes i fellesmøter, der det blir trukket konklusjoner av dem som har myndighet til 
det, før arbeidet går videre

Denne metoden forutsetter at partene i organisasjonen respekterer hverandre og hverandres 
roller, er enige om hvilket hovedformål organisasjonen skal ivareta, og er innstilt på at de 
ulike partenes særinteresser skal bli ivaretatt i rimelig grad
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KOMMUNEREGNSKAPET – RAMMEVERK OG 

GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER

Mål for kommunal økonomiforvaltning

o Bevilgningskontroll

o Effektivitet

o Bærekraftig økonomisk utvikling

Kommuneregnskapets fundament

Grunnleggende regnskapsprinsipper Kvalitetskrav

o Arbeidskapitalprinsippet

o Bruttoprinsippet

o Anordningsprinsippet

o Beste estimat

o Forsiktighetsprinsippet

o Relevant

o Pålitelig

o Forståelig

o Sammenlignbar

o Vesentlig

God kommunal regnskapsskikk



MÅL FOR KOMMUNAL VIRKSOMHET OG 

ØKONOMIFORVALTNING 
1 Mål for kommunal virksomhet

Kommunens grunnleggende mål for sin virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de fastsatte rammene

Hovedhensyn:
a) Økonomisk internstyring som sikrer forsvarlig økonomiforvaltning og effektiv ressursutnyttelse,
b) nasjonal styring av kommune- og fylkeskommuneforvaltningen, og
c) sikring av reell demokratisk innflytelse på kommunens økonomiske disposisjoner fra folkevalgte og velgere i nåtid og 

framtid 

2 Bærekraftig økonomisk utvikling 

Bærekraftig utvikling er en utvikling som ivaretar nåtidens behov uten å stå i veien for at fremtidige generasjoner klarer å ivareta 
sine

Tilsvarer generasjonsprinsippet – dagens brukere skal betale for tjenesten

3 Økonomisk handlefrihet

Den lokale økonomiske handlefriheten skal tillegges vekt ved utforming av regnskapsregler

4 Handlingsregler

En kommunes tjenestenivå skal ikke opprettholdes eller økes ved å bygge ned formuen

Handlingsreglene:
• Balansekravet
• Skillet mellom drift og investering
• Begrensningene i bruk av lånemidler og nedbetaling av lånegjeld



FORMÅL MED KOMMUNEREGNSKAPET

Det overordnede formålet med regnskapet er å gi brukerne nyttig økonomisk informasjon

a) Bevilgningskontroll 
• Vise sammenheng mellom faktisk tilgang og bruk av midler og budsjett 

b) Effektivitet
• kostnader som et grunnlag for å vurdere måloppnåelse

c) Bærekraftig økonomisk utvikling 
• Vise kommunens evne til å finansiere sin aktivitet og møte sine forpliktelser, både 

på kort og lang sikt 

• Generasjonsprinsippet



ANORDNINGSPRINSIPPET

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året 
skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år,  enten 
de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes



Kommunens økonomiske 

helsetilstand



RØD LAMPE

Netto driftsresultat er ikke stort nok til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger

Utgiftene vokser raskere enn inntektene

Ikke mulig å avsette frie midler til senere år

Man bruker over lengre periode tidligere oppsparte midler for å få budsjettet i kr 0,-

Stadig negative budsjettavvik

Ikke noe egenkapital til nye investeringer

Lånegjeld (lånegjeld som ikke dekkes inn via avgifter mv.) bør ikke utgjøre mer enn 50 % av 
driftsinntektene

Positive premieavvik dekkes inn over mer enn 1 år



BRUTTO DRIFTSRESULTAT OG RENTER/AVDRAG
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NETTO DRIFTSRESULTAT
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LÅNEGJELDSGRAD
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GJELDSBELASTNING

Lån Lånesum Sum

Lån investeringer 31.12.14 344 mill

Låneopptak 2015 182 mill 526 mill

Lån sjølkost 31.12.14 - 105 mill

Lån sjølkost 2015 - 14 mill - 119 mill

Komp.lån - 41 mill

Sum lån med renterisiko 366 mill

Sum inntekter (estimat) 500 mill

Gjeldsbelastning 73 %
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Kommunelovens § 52 sier klart at kommunestyret selv skal gi regler for 

finansforvaltningen og at kommunen skal forvalte sine midler slik at 

tilfredsstillende avkastning kan oppnås uten at det innebærer vesentlig 

finansiell risiko og slik at kommunen har midler til å dekke sine 

betalingsforpliktelser ved forfall.

Sentrale holdepunkter:

• kommunestyret skal selv gi regler – dvs. etablere et helhetlig 

reglement

• midlene skal forvaltes tilfredsstillende – dvs. med en viss kvalitet

• man skal unngå vesentlig finansiell risiko – dvs. rammer for å 

avgrense risiko

• kommunen skal være likvid – dvs. utarbeide og bruke 

likviditetsbudsjett

Finansforvaltningen



Intern kontroll



ADMINISTRASJONSSJEFEN

Kommunelovens § 23 nr 1og 2:

”Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon…..”

”Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll” 
jmfr §23 nr 2. 

Dette innebærer et ansvar for både å etablere kontrollsystemer og sørge for at de virker etter 
sin hensikt.
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KONTROLLUTVALG

Kommunelovens § 77 Kontrollutvalget:

• Nr 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

• Nr 6: Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 

fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært 

forelagt administrasjonssjefen til uttalelse. 

• Nr 7: Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av 

taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de 

undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.
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REVISJON

Forskrift om kommunal revisjon § 3

Revisjonens innhold

Revisor skal ved revisjon av årsregnskapet vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar 
med lov og forskrifter, derunder om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomhet i 
regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet som er i overenstemmelse med god 
kommunal regnskapsskikk. 

Videre skal revisor: 

• Se etter at beløpene i kommunens eller det kommunale foretakets årsregnskap stemmer 

med regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig 

beslutningsnivå, og at vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen. 

32



REVISJON

Videre skal revisor også:

• Vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med 

årsregnskapet.

• Vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover 

og forskrifter. 
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FORVALTNINGSREVISJON

Revisjonsforskriften § 6

• Kommunens eller fylkeskommunens virksomhet skal være gjenstand for 

forvaltningsrevisjon 

• Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger. 
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FORVALTNINGSREVISJON

Forvaltningsrevisjonen skal undersøke om

• Kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger 

• Kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området

• Regelverket etterleves
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FORVALTNINGSREVISJON

Forvaltningsrevisjonen skal også undersøke om

• Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige

• Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav

• Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 
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KOMMUNEN PLIKTER Å HA GOD INTERN KONTROLL
Kommunestyret fatter beslutninger, og påser at disse settes ut i livet, administrasjonssjefen 

sørger for at beslutningene blir satt ut i livet på en hensiktsmessig måte, god intern 

kontroll sikrer dette, mens revisjonen ser etter at beslutningene er gjennomført med gode 

resultater, god ressursbruk, innenfor regelverket og med riktig økonomisk informasjon om 

aktiviteten.



TILSYNS – OG KONTROLLSYSTEMET

Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll – skjematisk .

Tilsynsorganene:

1. Kommunestyret/fylkestinget,
Koml. § 76

2. Administrasjonssjefen,
Koml. § 23 

3. Kontrollutvalget,
Koml. § 77 

4. Revisjonen,
Koml. § 28 

5. KU sekretariatet,
KU-forskriften § 20 



KOMMUNALE REGLEMENT ØKONOMI

1. Økonomireglement. Sist revidert 2010

2. Etiske retningslinjer. Sist revidert 2009.

3. Finansreglement. Sist revidert 2015,
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