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1 .  I N N L E D N I N G  
 

Det følger av kommunelovens § 5-3 at kommunestyret er øverste besluttende organ i en kommune, og at 

kommunestyret har vide rammer for å delegere beslutningsmyndighet til andre politiske organ og 

kommunedirektøren. 

Alle kommuner skal ha et reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett jf. 

kommuneloven § 5-14. Dette skal gi innbyggere, politikere og de ansatte en oversikt over hvilken 

myndighet politikerne har delegert, og hvilket organ som har innstillingsrett. 

Delegeringsreglementet ble vedtatt av kommunestyret den 26.11.20, sak 120/20. 

For å supplere delegeringsreglementet vedrørende økonomisaker, skal kommunestyret selv vedta regler 

for økonomiforvaltningen (økonomireglement), jfr. Kommunelovens § 14-2, bokstav d.  

Økonomireglementet er på overordnet nivå. Det betyr at det omhandler delegering mellom 

kommunestyret og kommunedirektøren.  

Administrativ delegering er kun omtalt der det er relevant for å tydeliggjøre kommunestyrets delegering. 

Overordnede prinsipp om anskaffelser og innkjøp er tatt inn i dette dokumentet. 

Kommunestyret skal selv også vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi, jfr. 

Kommunelovens § 14-2, bokstav c. Kommunens finansiell måltall er inntatt i dette reglementet. Endres 

disse ved kommunestyrevedtak endres reglementet automatisk.  

Hitra kommune har et eget finansreglement jf. kommuneloven § 14-2 bokstav e og forskrift om 

kommuners finansforvaltning. Det er kommunestyret selv som vedtar regler for finans- og 

gjeldsforvaltningen.  

Økonomireglementet er derfor begrenset til å omhandle saker som ikke er berørt av kommunens eget 

finansreglement.  

1.1 Årshjul i Hitra kommune 

Årshjulet angir tidspunkt for utførelse av viktige politiske og administrative oppgaver, herunder oppgaver 

omtalt i dette økonomireglementet. 
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2 .  F O R M Å L  
 

Formålet med økonomireglementet er å: 

 bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen 

 bidra til god økonomistyring 

 gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag 

 dokumentere noen viktige økonomirutiner 

3 .  D E F I N I S J O N E R  
 

Kommuneplan: Kommuneplanen er en langtidsplan som skal sette opp mål og hovedprioriteringer 

for kommunen i et 12 - års perspektiv. Planen skal rulleres hvert fjerde år, dvs. i hver 

kommunestyreperiode. 

Handlings- og økonomiplan: En plan og dermed ikke et bevilgningsdokument. Skal bestå av en 

driftsdel og en investeringsdel. Alle årene i planen skal være i økonomisk balanse. 

Årsbudsjett (første året i handlings- og økonomiplanen): Oppstilling av forventede inntekter, 

innbetalinger og bruk av avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og avsetninger for kommunen 

samlet. Består av driftsbudsjett og investeringsbudsjett. 

Driftsbudsjett: Oppstillingen av forventede løpende inntekter og innbetalinger i det år budsjettet 

gjelder for, inklusive planlagt bruk av tilsvarende inntekter spart fra tidligere år, samt oppstilling 

over kommunestyrets bevilgninger. Driftsbudsjettet skal være i balanse. 

Investeringsbudsjett: Oppstilling over forventet bruk av lånemidler, forventede inntekter og 

innbetalinger i budsjettåret som ikke er å anse som løpende, samt planlagt bruk av slike inntekter 

og innbetalinger avsatt fra tidligere år. Rammer for utlån, forskutteringer og investeringstiltak skal 

være 

Rammeområde: Inndeling i enheter/tjenester som naturlig hører sammen. Det årlige 

budsjettvedtaket vedtas på netto rammenivå, som innebærer at kommunestyret vedtar 

driftsbudsjettet til rammeområder de ulike tjenestene/enhetene tilhører. 

Enheter: En enhet er en avgrenset organisatorisk sammenslutning som skal yte tjenester til 

brukere innenfor enhetens virksomhet. 

Bevilgning: Økonomisk ramme til disponering i budsjettet, gjeldende kun for budsjettåret, som 

kommunestyret selv har gitt underordnet organ. 

Bruttobevilgning (bruttoramme): Øvre ramme for utgifter/utbetalinger/avsetninger til et 

formål, uavhengig av de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til formålet. 

Nettobevilgning (nettoramme): Nettorammer angir de øvre rammer for utgifter og utbetalinger 

til et formål etter fradrag for tilhørende inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til 

formålet. Bruk av og avsetning til bundne fond inngår hovedsakelig ikke i Hitra kommunes 

definisjon av nettoramme. 

Disponeringsfullmakt: Myndighet til å disponere de bevilgninger som er ført opp i årsbudsjettet. 



Fordelingsfullmakt: Myndighet til å fordele de bevilgninger som er ført opp i årsbudsjettet, samt 

myndighet til å gi interne retningslinjer knyttet til de inntekter som er ført opp i årsbudsjettet. 

Økonomirapport: Kommunedirektøren er pliktig etter forskrift å rapportere minst to ganger per år 

over faktisk utvikling i inntekter og utgifter sett i forhold til årsbudsjettets bevilgninger.  

Økonomirapportene svarer ut kommunedirektørens plikter jf. kommunelovens § 14-5 tredje ledd. 

Eventuelle forslag til tiltak vil bli behandlet i egen sak om budsjettrevisjon.  

I tillegg en mellomrapportering på overordnet nivå pr. februar, juni og oktober.  

Budsjettkorrigering: Endringer i budsjettet gjennom året (i tillegg til behandling av 

årsbudsjettet). 

Disposisjonsfond: Tidligere ubrukte frie inntekter som kommunestyret selv disponerer. 

Bundne fond: Penger der giver har gitt bindinger på bruken etter lov, forskrift eller avtale. Dette 

er penger som enhetene selv kan disponere i tråd med binding. 

Investeringer: En investering er et tiltak som har en økonomisk levetid på minst 3 år og med en 

investeringsverdi på minimum kr 100 000. Investeringer budsjetteres på tiltaksnivå (prosjekt), som 

innebærer at tiltaket er konkret navngitt eller som framstår som et fellestiltak. Fellestiltak er typisk 

samling av tiltak innenfor et virksomhetsområde, eks VAR, Helse og IKT. 

Prosjekt: Et prosjekt er et tiltak som har en konkret start dato og avslutningstidspunkt. Tiltaket 

skal være av et visst omfang og kunne avgrenses mot alminnelig drift. Prosjektet kan være et 

investeringsprosjekt eller et driftsprosjekt. 

Som hovedregel skal et prosjekt være vedtatt av kommunestyret med en økonomisk ramme for 

tiltaket, med mindre det kan dekkes innenfor allerede vedtatte rammer. Det skal føres eget 

prosjektregnskap og investeringsprosjekt skal vedtas i årsbudsjettet hvert år også om det strekkes 

utover flere kalenderår. 
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4 .  H A N D L I N G S -  O G  Ø K O N O M I P L A N  
 

Hjemmel: Bestemmelsene om økonomiplan er regulert i kommuneloven § 11-9, § 11-10, § 14-2, § 

14-3, § 14-4, § 14-9, § 14-10, § 28-1, § 28-5, § 29-4 og Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. 

4.1 Formål 

Handlings- og økonomiplanen har som formål å bidra til langsiktig planlegging i kommunen. Dette 

for å utnytte ressursene best mulig. Handlings- og økonomiplanen er en del av den lovbestemte, 

langsiktige kommunale planleggingen og er det øverste politiske styringsinstrumentet sammen med 

kommuneplanen. Handlings- og økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Ut fra 

ønsket om mål- og resultatstyring i kommunal sektor, skal den vise hvilke økonomiske rammer 

andre planer og målsettinger skal realiseres innenfor. Økonomiske konsekvenser av kommunale 

delplaner skal innarbeides i handlings- og økonomiplanen. 

Handlings- og økonomiplanen er ikke et bevilgningsdokument, det er en plan over forventede 

disponeringer i planperioden. I dette ligger det at økonomiske rammer for drift og investering ikke 

har bindende virkning eller er å se på som en bevilgning av økonomiske rammer. Planen er 

retningsgivende for kommunedirektørens planlegging utover budsjettåret. 

Økonomiske rammer for drift og investeringer blir kun bevilget gjennom årsbudsjettet. 

Årsbudsjettet er det første året i handlings-og økonomiplanen og alt er samlet i ett dokument og i 

en sak. 

4.2 Saksgang og tidsplan 

Kommunedirektøren har ansvar for at forslag til handlings- og økonomiplan på rammenivå med 

målsetting og premisser blir utarbeidet i balanse. Kommunedirektørens forslag fungerer som et 

grunnlag for formannskapets innstilling. 

Kommunestyret skal vedta handlings- og økonomiplanen etter innstilling fra formannskapet og den 

skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. 

Kommunestyret skal rullere handlings- og økonomiplanen hvert år. Den skal inneholde all 

virksomhet som omfattes av kommunen som juridisk person i 4 - årsperioden, og skal danne 

grunnlaget for budsjettarbeidet. Premissleverandør for økonomiplanen er kommuneplanen. 

Handlings- og økonomiplanen skal inneholde driftsbudsjett og investeringsbudsjett og skal vedtas 

på samme detaljnivå som årsbudsjettet. Der det er utarbeidet delplaner med handlingsplaner, skal 

disse innarbeidet i kommunens handlings- og økonomiplan så langt det er mulig. 

Handlings- og økonomiplanen blir vedtatt samtidig med årsbudsjettet i samme dokument og følger 

dermed samme tidsplan som utarbeidelse av årsbudsjett. 

Handlings- og økonomiplanen revideres i juni hvert år.  



4.3 Krav til utforming 

Handlings- og økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet. Den skal gi en realistisk 

oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 

Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte for å tjene som grunnlag for en god 

beslutningsprosess i folkevalgte organ, og for en kritisk debatt i allmenheten. 

Handlings- og økonomiplanen skal vise økonomisk balanse for hvert enkelt år. 
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5 .  Å R S B U D S J E T T  
 

Hjemmel: Bestemmelsene om årsbudsjett er regulert i kommuneloven § 11-9, § 11-10, § 14-2, § 

14-3, § 14-4, § 14-5, § 14-9, § 14-10, § 14-17, § 24-5, § 28-1, § 28-3, § 28-5, § 29-4 og Forskrift 

om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. 

5.1 Formål 

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens samlede virksomhet for det kommende året. De 

økonomiske rammer for drift og investering er bindende for underliggende organ. Unntak fra dette 

er utgifter og utbetalinger kommunen er rettslig forpliktet til å dekke. 

Reglementet skal klargjøre innholdet i og fordelingen av de driftsrammer som kommunestyret 

bevilger i sitt vedtak om årsbudsjett.  

Kommunestyrets rammer er bindende, jfr. Delegeringsreglementets punkt 2.9 Myndighet i 

økonomiske saker: 

«Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Kommunestyret skal 

innen årets utgang vedta årsbudsjett med handlingsplan. Vedtak om årsbudsjett er 

bindende på rammenivå, det kreves derfor at kommunestyret fatter vedtak ved endringer i 

årsbudsjettet som påvirker den budsjetterte rammen. Rammeområdene er bygd opp rundt 

ansvar- og resultatbegrepet og avspeiler i stor grad den interne organiseringen av 

tjenesteområdene.» 

Reglementet skal også klargjøre hvilke fullmakter kommunestyret delegerer til underordnede 

organer. 

5.2 Saksgang og tidsplan 

Kommunestyret vedtar selv årsbudsjett for kommende år innen årets utgang. Kommunedirektøren 

utarbeider sitt forslag til årsbudsjett som danner grunnlaget for formannskapets innstilling. Det er 

formannskapet som innstiller til kommunestyret. Årsbudsjettet er første året i kommunens 

handlings- og økonomiplan.  

For å muliggjøre debatt om årsbudsjettet i offentligheten, med mulige reaksjoner, skal 

formannskapets innstilling med alle forslag ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før 

endelig vedtak i kommunestyret. Eventuelle uttalelser skal legges fram for kommunestyret. 

5.3 Enheter, virksomhetsområder og avdelinger 

Kommunestyret bestemmer inndeling av budsjettet på rammeområde/virksomhetsområder 

gjennom det enkelte års budsjettvedtak. Rapportering gjennom regnskapsåret skal skje i samsvar 

med dette. Kommunedirektøren er pliktig å holde rammen. 

  



Følgende rammeområder er per tiden gjeldende for Hitra kommune: 

Rammeområder  

Rammeområde 0 (RO0) Politikk 

Rammeområde 1 (RO1) Administrasjon 

Rammeområde 2 (RO2) Oppvekst 

Rammeområde 3 (RO3) Helse og omsorg 

Rammeområde 4 (RO4) Plan, landbruk, miljø og brann 

Rammeområde 5 (RO5) Kultur 

Rammeområde 6 (RO6) Eiendom og drift 

Rammeområde 7 (RO7) Avskrivninger og kalkulatoriske renter 

Rammeområde 8 (RO8) Rammetilskudd, skatt, renter og avdrag 

Rammeområde 9 (RO9) Premieavvik pensjon 

Rammeområde 10 (RO10) VAR 

Rammeområde 11 (RO11) Leieinntekter 

5.4 Budsjettendringer 

Kommunedirektøren skal gi melding til kommunestyret dersom det skjer endringer som får 

betydning for de inntekter og utgifter som budsjettet bygger på. Dette skjer gjennom 

økonomirapportene. 

Kommunestyret vedtar selv endringer i budsjettet etter innstilling fra formannskapet. Slike 

endringer skal ikke ut til offentlig ettersyn. 

Kommunestyret er pliktig til å foreta nødvendige endringer i budsjettet etter slik melding. Dette 

skjer gjennom egne budsjettrevisjonssaker per juni og i desember.  

Endringer som forrykker den samlede budsjettbalansen, er definert som “nødvendige endringer” i 

lov og forskrift. Det er også nødvendig med budsjettkorrigeringer når én eller flere nettorammer 

krever det, selv om budsjettet som helhet er i balanse. 

Alle budsjettendringer som ikke ligger innenfor delegert myndighet, skal være gjennomført i løpet 

av budsjettåret. Kommunestyret kan følgelig ikke vedta endringer i budsjettet etter budsjettårets 

utløp. 

5.5 Delegering av myndighet - budsjettendringer 

Budsjettering på rammeområdenivå medfører at kommunestyret selv må foreta alle endringer i 

budsjettet på rammeområdenivå.  

Det gjøres unntak for følgende: 

 Netto pensjonskostnad og premieavvik (RO9- Premieavvik pensjon) blir etterberegnet på 

slutten av regnskapsåret. Med bakgrunn i det gis kommunedirektøren fullmakt til å 

regulere nettorammen til RO9 med fordeling til øvrige rammeområder som berøres av 

reguleringen.  

 Kommunedirektøren har fullmakt til å regulere netto ramme til RO7- Avskrivninger og 

kalkulatoriske renter, mot RO10-Var og øvrige selvkostområder.  Årsaken er beregning 

av kalkulatoriske renter og avskrivninger på slutten av året.  
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Kommunedirektøren har fullmakt til å regulere driftsbudsjettet innenfor hvert rammeområde. Det 

vil si å overføre beløp mellom de ulike kontogruppene og mellom de ulike tjenesteområdene som 

tilhører ett rammeområde.  

Kommunedirektøren har fullmakt til å endre fra ett rammeområde til ett annet som følge av 

organisasjonsmessige tilpasninger eller som følge av aktivitetsendringer. Dette betyr som 

eksempel hvis ett tjenesteområde flyttes fra ett rammeområde til ett annet. Da er det naturlig 

at tjenesteområdets budsjett også flyttes. Den samlede budsjettbalansen skal ikke endres.  

Utvalgene gis fullmakt til å fordele kommunestyret sin nettoramme på ansvar og postgrupper 

innenfor sine ansvarsområder. 

5.6 Nettoramme 

Hitra kommune budsjetterer med nettobevilgning. Nettobevilgning angir de øvre rammer for 

utgifter, utbetalinger og avsetninger til et formål etter fradrag for tilhørende inntekter, innbetalinger 

og bruk av avsetninger som er direkte knyttet til formålet. 

All bruk av og avsetning til ubundne fond, herved ikke øremerkede ubundne fond, skal vedtas av 
kommunestyret selv. Dette gjelder ikke for øremerkede disposisjonsfond.  

Unntak for dette er vedtatt i gjeldende delegeringsreglement: 
«Ordføreren gis myndighet til å bevilge midler fra formannskapets reserver eller frie 
disposisjonsfond, på kommunens vegne ved særlige anledninger, for en sum inntil kr 100.000. 
I krisesituasjoner har ordføreren fullmakter i h.h.t. kommunens enhver gjeldende beredskapsplan.» 

 
Rammeområdene har ikke anledning til å sette av til eller bruke av avsetninger når dette ikke er 

budsjettert. 

Dette gjelder ikke for bundne driftsfond. Enheter eller avdelinger som mottar penger der det fra 

givers side er gitt betingelser knyttet til bruken av pengene gjennom lov, forskrift eller avtale skal 

avsette ubrukt beløp til egne bundne fond. Dette er penger enhetene og avdelingene selv 

disponerer til formålet. Enheten eller avdelingen er ansvarlig for rapportering til tilskuddsgiver. 

5.7 Investeringsbudsjett 

Årsbudsjettet skal inneholde en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet er ettårig, altså års 

avhengig. 

Dette gjelder også investeringsbudsjettet. Dette medfører et skille mellom budsjettstyring og 

prosjektoppfølging av investeringer. Årsbudsjettet er bindende for underliggende organ, og årlige 

bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret. Det betyr at ubrukte midler fra 

tidligere år ikke er bevilget til underliggende organ dersom det ikke er ført opp i gjeldende 

investeringsbudsjett.  

Investeringsbudsjettet skal sikre dekning og styre bruken av midler til investeringer i budsjettåret. 

Alle midler i investeringsbudsjettet er å anse som frie med unntak av midler som er reservert 

særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale. Dersom det totale investeringsbehovet er 

endret, eller det ikke er dekning innenfor et inndelt område/prosjekt i bevilgningsoversikt for 

investering, skal kommunedirektøren varsle kommunestyret.  



Kommunestyret må selv vedta endringer i samlet investeringsbehov. Dette følger av 

kommunelovens § 14-2 om at det er kommunestyret selv som skal vedta økonomiplanen og 

årsbudsjettet.  

Samlet investeringsbehov i årsbudsjett og økonomiplan er beregnet ut i fra økonomisk tåleevne, jfr. 

handlingsreglene i kapittel 7.  

Innenfor samlet investeringsbehov i investeringsbudsjettet, herunder bevilgninger kommunestyret 

har vedtatt til spesielle formål som ikke er konkrete navngitte prosjekter delegeres det til: 

 formannskapet å godkjenne investeringsprosjekter inntil kr 5 mill. inkl. mva. 

 kommunedirektøren å godkjenne investeringsprosjekter inntil kr 2,5 mill. inkl. mva.   

Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelse av allerede igangsatte 

investeringsprosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt.  

Igangsetting skal skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra kommunedirektøren. Det er 

kommunestyret selv som må vedta endringer i den totale rammen til flerårige investeringsprosjekt. 

Dette vil være tett knyttet opp til prosjektstyring, og vil kun inngå i budsjettrevisjoner dersom det 

viser seg at endret totalramme vil få effekt i årets investeringsbudsjett.  

Det skal opprettes prosjektbudsjett og føres prosjektregnskap for alle bygge – og anleggsprosjekter 

som føres i investeringsregnskapet over kr. 5.000.000 inkl. mva. Det skal i tillegg utarbeides 

prosjektrapport for disse prosjektene.  

 

5.8 Låneopptak og avdrag, jfr. finansreglementet 

Lovverket sier at kommunen kun har lov til å ta opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Da 

årsbudsjettet med endringer skal vedtas av kommunestyret selv, følger det av dette at det er 

kommunestyret selv som også vedtar alt av låneopptak i kommunen. 

Kommunedirektøren sørger for opptak av lån, refinansiering av lån og justerer for ubrukte 

lånemidler, avdrag osv. 

Kommunedirektøren skal sørge for at avdrag utgiftsføres og betales i samsvar med gjeldende 

forskrifter og vedtak i kommunestyret. 

5.9 Salg av anleggsmidler 

Ved salg av anleggsmidler avsettes netto inntekt til ubundet investeringsfond med 20% og 80% 

nedbetales på lån. 
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6 .  Ø K O N O M I R A P P O R T E R I N G  
Hjemmel: Kommuneloven § 14-5 tredje ledd og forskrift om årsbudsjett. 

6.1 Driftsbudsjettet 

Det rapporteres per 1. og 2. tertial og i årsberetningen til formannskapet og kommunestyret. 

Hovedformålet er å synliggjøre fremdrift og om det er budsjettmessig dekning gjennom året. 

Kommunedirektøren har løpende rapportering internt gjennom året.  

Kommunedirektøren påser at rapporteringsrutiner blir fulgt, at prognose for året blir lagt inn og at 

tiltak settes i verk ved mulighet for merforbruk.  

Det utarbeides en mellomrapportering til formannskapet pr. februar, pr. juni og pr. oktober.  

6.2 Investeringsbudsjettet 

Det rapporteres per 1. og 2. tertial og i årsberetningen til formannskapet og kommunestyret. 

Hovedformålet er å synliggjøre fremdrift og om det er budsjettmessig dekning gjennom året. 

I desember foretas det en budsjettregulering av investeringsbudsjettet.  

6.3 Investeringsprosjekt 

Det rapporteres underveis i tertialrapportene og ved avleggelse av årsregnskapet og årsberetning i 

forhold til prosjektenes totalramme.  

Det skal opprettes prosjektbudsjett og føres prosjektregnskap for alle bygge – og anleggsprosjekter 

som føres i investeringsregnskapet over kr. 5.000.000 inkl. mva. Det skal i tillegg utarbeides 

prosjektrapport for disse prosjektene.  

6.4 Finansrapport 

I tråd med kommunens finansreglement blir finansrapport utarbeidet for 1. og 2. tertial og i 

årsberetningen. 

6.5 Ansvar 

Det er kommunedirektøren som står ansvarlig for økonomirapportering til politisk nivå. 

 

  



7 .  F I N A N S I E L L E  M Å L T A L L  O G  
Ø K O N O M I S K E  H A N D L I N G S R E G L E R  

 

Hjemmel: Kommunelovens § 14-2, bokstav c.  

Jfr. finansreglementet. 

Fra 1. Januar 2020 er kommunene pålagt å utarbeide finansielle måltall. Det er kommunestyret selv 

som skal vedta disse.  

De skal definere hva driftsresultat, gjeldsgrad med videre bør være for at det økonomiske 

handlingsrommet sikres over tid. Måltallene skal være retningsgivende for kommunens 

budsjettarbeid.  

Måltall vedtas av kommunestyret ved behandling av handlings- og økonomiplan. 

Måltallene skal være gjenstand for revidering ved den årlige rulleringen av handlings- og 

økonomiplanen.   

Kommunedirektøren skal i forbindelse med tertialrapportering legge frem rapporter for 

kommunestyret som viser status for handlingsreglene. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets 

utgang, i forbindelse med årsberetningen vise status ved utgangen av året. 

Følgende handlingsregler er vedtatt og skal gjelde som gjennomsnitt for 

økonomiplanperioden:  

7.1 Handlingsregel om andel kapitalutgifter – inntil 10% av de frie disponible inntektene skal 

betjene kapitalutgifter – eksklusiv VAR-området og startlån 

Handlingsregelen innebærer at minimum 90% av kommunens frie disponible inntekter skal gå til å 

drifte kommunens tjenester. 

Målsettingen med handlingsregelen er å stabilisere gjelden, slik at årlige avdrag til ordinær drift 

samsvarer med låneopptak.   

7.2 Målsetting for netto driftsresultat – skal være på minimum 1,0% av sum driftsinntekter -  

eksklusiv VAR-området  

Netto driftsresultat som viser hva kommunen har til disposisjon for avsetninger til framtidig bruk og 

til egenfinansiering av investeringer, er av mange regnet som den viktigste indikatoren på 

kommunens økonomiske handlefrihet. Anbefalt størrelse på denne indikatoren er av teknisk 

beregningsutvalg beregnet til 1,75%. 

7.3 Målsetting om størrelse på disposisjonsfond – skal være på: 

 minimum 15% av sum driftsinntekter for totalt disposisjonsfond (inkl. øremerkede 

fond) 

 minimum 8% av sum driftsinntekter for frie disposisjonsfond (ikke 

øremerket/disponert til vedtatte formål) 
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Størrelsen på disposisjonsfondet er uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin 

løpende drift, og er et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Riksrevisjonen anbefaler et 

nivå på mellom 5 og 10% av kommunens inntekter. Kommuner som har et høyt netto driftsresultat 

og mye reserver i fond, vil i større grad være i stand til å tåle et høyt gjeldsnivå enn kommuner 

med et lavt driftsnivå og lite reserver i fond.  

7.4 Målsetting om gjeld som belaster driftsregnskapet– skal være maksimalt på 75% av sum 

driftsinntekter 

Sammen med handlingsregelen for kapitalutgifter er det innført en målsetning om at lån som 

belaster driftsregnskapet (netto renteeksponert gjeld) ikke skal utgjøre mer enn 75% av 

driftsinntektene.   

Indikatoren sier noe om hvor mye av kommunens netto lånegjeld som er igjen etter at 

rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket ifra og hensyntatt VAR-sektoren. 

Formålet ved å legge en begrensning på gjeldsnivået er, i likhet med handlingsregelen for 

kapitalutgifter å oppnå stabilitet i tjenesteproduksjonen. 

 

  



8 .  I N N K J Ø P  O G  U T B E T A L I N G E R  

8.1 Anskaffelser 

Alle anskaffelser skal skje i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Styring og kontroll av kommunens utbetalinger ivaretas gjennom delegert attestasjons- og 

anvisningsmyndighet og gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer for oppgaven.  

Hitra kommune skal ikke foreta innkjøp av varer og tjenester fra områder som FN definerer som 

okkuperte områder. 

8.1.1 Definisjon og avgrensning 

Formålet for offentlige anskaffelser er regulert i Anskaffelseslovens §1 som sier: 

«Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest 

mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 

likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, 

slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte» 

Anskaffelseslovens §5 omfatter grunnleggende krav til anskaffelser: 

Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk 

standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling 

mellom leverandører. 

En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. 

Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. 

Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av 

objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

Oppdragsgiver skal ikke  

a) diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet,  

b) bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre 

konkurranse, eller 

c) dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i 

medhold av denne lov kommer til anvendelse. 

8.1.2 Terskelverdier 

Terskelverdiene for vanlige innkjøp av varer og tjenester blir her omtalt. Disse er de mest vanlige 

og blir regulert gjennom Anskaffelsesforskriften (av 12.08.2016) og vil bli omtalt under her. 

Innenfor forsynings- og konsensjonssektoren gjelder andre regler og blir regulert gjennom hhv. 

Forsyningsforskriften og Konsensjonskontraktforskriften. Endres terskelverdiene oppdateres dette 

reglementet automatisk.  

Anskaffelser av varer og tjenester opp til kr 100.000 eks. moms. 

Ingen spesielle regler og her kan man utføre direkte anskaffelser med en leverandør. En 

tommelfingerregel er likevel at man hører med flere leverandører dersom summen av anskaffelsen 

nærmer seg kr 100.000,- 
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Anskaffelser av varer og tjenester mellom kr 100.000 og kr 1.300.000 eks. moms. 

Under nasjonal terskelverdi. Hovedregelen er at man må innhente tilbud fra minimum 3 

leverandører (valgfritt hvilke). Desto nærmere innslagspunkt på kr 1.300.000,- eks. moms jo flere 

leverandører bør man kontakte (antall leverandører øker proporsjonalt med sum). Her kan man 

gjerne benytte et KGV-verktøy (Mercell) for konkurransegjennomføring, men dette er ikke noe 

krav. 

Tillatte anskaffelsesprosedyrer: Ingen spesiell prosedyre, men grunnleggende prinsipper og 

bestemmelser i forskriften må følges. 

Anskaffelser av varer og tjenester mellom kr 1.300.000 og kr 2.050.000 eks. moms. 

Over nasjonal terskelverdi. Krav om at konkurransen skal lyses ut på den nasjonale 

kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser (Doffin). KGV-verktøy skal benyttes for 

konkurransegjennomføring. 

Tillatte anskaffelsesprosedyrer: Åpen og begrenset tilbudskonkurranse.   

Anskaffelser av varer og tjenester over kr 2.050.000 eks. moms. 

Over EU terskelverdi. Krav om at konkurransen skal lyses ut på den nasjonale kunngjøringsbasen 

for offentlige anskaffelser (Doffin), samt EU`s database for anbud (TED). KGV-verktøy (Mercell) 

skal benyttes for konkurransegjennomføring. 

Tillatte anskaffelsesprosedyrer: Åpen og begrenset tilbudskonkurranse, konkurranse med 

forhandlinger, konkurransepreget dialog og innovasjonspartnerskap. 

8.1.3 Andre særskilte anskaffelser 

Bygg- og anleggskontrakter: 

Anskaffelser mellom kr 1.3 mill. og kr 51,5 mill. gjelder reglene om publisering i Doffin. 

Anskaffelser over kr 51.5 mill. gjelder reglene om publisering i Doffin og TED. 

Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester: 

Opp til kr 7,2 mill. er det ingen krav om nasjonal publisering (Doffin). 

Over kr 7,2 mill. er det krav om publisering i Doffin og TED. 

Forholdet til handlingsprogrammet 

Budsjettfullmakten er regulert av kommunelovens bestemmelser om årsbudsjettets bindende 

virkning. 

8.1.4 Organisering, ansvar og roller 

Feilaktige innkjøp og utbetalinger som skyldes uaktsomhet fra den som attesterer/anviser kan 

medføre økonomisk ansvar. 

Innkjøp 

Kommunedirektøren har fullmakt til å inngå rammeavtaler og gjennomføre anskaffelser innenfor 

vedtatt bevilgning. 

Utbetalinger 

Kommunedirektøren har anvisningsmyndighet for hele den kommunale forvaltningen. 

Rollen som anviser følger budsjettansvar og delegeres skriftlig fra kommunedirektøren. Myndighet 

delegert fra kommunedirektøren kan delegeres videre. 



Kommunens regnskapsansvarlig skal straks ha melding når anvisningsmyndighet gis/opphører.  

Før utbetaling skjer, skal det foreligge attestert og anvist utbetalingsanmodning.  

Alle utbetalingsanmodninger skal kontrolleres og godkjennes av minst to personer med rolle som 

henholdsvis attestant og anviser.  

8.1.5 Salg av materiell, utstyr og lignende 

 
Salg av materiell, utstyr og lignende 

I første omgang er det viktigst at det skal tilstrebes ombruk/gjenbruk.  

Dersom ombruk/gjenbruk ikke er mulig gjelder følgende: 

Utslitt eller utjenlig materiell og utstyr skal utskiftes eller kasseres. Ved kassasjon avgjør 

kommunedirektøren om materiellet eller utstyret er verdiløst, om det på annen måte kan 

komme til nytte, eller om det skal avhendes. 

Kassert eller utskiftet materiell, utstyrsavfall og lignende skal, dersom det ikke med fordel kan 

overføres til annen kommunal virksomhet, avhendes på den for kommunen mest fordelaktige 

måte. Unntak fra denne regel kan i særlige tilfeller gjøres med samtykke fra 

kommunedirektøren. 

Salg skal skje ved offentlig salg.  

Ved salg av kassert eller utskiftet utstyr og lignende, samtidig som nytt utstyr av samme slag 

anskaffes, bør det undersøkes om det ved byttehandel med vedkommende leverandør kan 

oppnås gunstigere betingelser enn ved en av de forannevnte framgangsmåter. For øvrig skal 

det ikke være anledning til å foreta byttehandel. 

Før det treffes bestemmelse om salg, må det være gjort sannsynlig at den påregnelige inntekt 

dekker salgsutgiftene. I motsatt fall skal materialet eller utstyret tilintetgjøres eller avhendes på 

annen måte med minst mulig utgift for kommunen. 

8.1.6 Retningslinjer for standard kontraktsvilkår for kommunens anskaffelseskontrakter for relevante vare-, 

tjeneste-, bygg- og anleggskontrakter 

 
Vedtak i K-sak 23/18 den 26.04.2018 er innført som standard kontraktsvilkår for kommunens 
anskaffelseskontrakter for relevante vare-, tjeneste-, bygg- og anleggskontrakter for anskaffelser: 

 
1. «Hitra kommune vedtar å innføre følgende standard kontraktsvilkår for kommunens 

anskaffelseskontrakter for relevante vare-, tjeneste-, bygg- og anleggskontrakter for 

anskaffelser: 
 

Krav til internkontroll – helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Den nye bestemmelsen krever at leverandørens nøkkelpersoner i prosjektet skal forstå og 
kunne gjøre seg godt forstått på norsk. 
Når det gjelder utførende personell, innføres det et krav om at minst èn person på hvert 
arbeidslag kan forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører 

oppdraget sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk de 
øvrige på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. 
 

Krav om HMS-kort 
På HMS-kortene skal det blant annet fremkomme hvem som er arbeiderens arbeidsgiver.  
 

Krav om betaling til bank 
I bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet er det viktig å sikre sporbarhet ved overføring av 
penger. Hitra kommune stiller som kontraktkrav at alle lønnsutbetalinger og annen godtgjørelse 
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skal skje til den enkelte arbeiderens bankkonto. Bestemmelsen tas inn i alle Hitra kommunes 
kontrakter om levering av varer og tjenester og bygg- og anleggsarbeider, uavhengig av 

kontraktens verdi. 
 

Pliktig medlemskap i Startbank eller tilsvarende leverandørregister 
Krav om at leverandøren er tilknyttet Startbank er en del av KFs, Difis og Statsbyggs 

seriøsitetsbestemmelser. Hitra kommune stiller seg bak andre offentlige aktørers 
seriøsitetstiltak og krever tilknytning til Startbank slik disse gjør. 
 

Revisjon 
Det tas inn en bestemmelse som gir oppdragsgiver, eller en eventuell tredjepart kommunen 
utpeker til å opptre på vegne av seg, rett til innsyn i de opplysningene som er nødvendig for 

oppfølging og kontroll av kontraktkravene. Denne bestemmelsen gjelder alle kommunens 
seriøsitetskrav. Retten til innsyn omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende 
leverandørledd. 
 

Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere konkurranser 
Det tas inn i kommunens kontrakter en bestemmelse som synliggjør den muligheten 
oppdragsgiver har til å avvise leverandører i senere konkurranser basert på tidligere 

kontraktsbrudd fra leverandørens side. 
 
At en leverandør kan avvises som hovedleverandør på ovennevnte grunnlag, kan brukes som 

saklig grunn til å nekte leverandøren godkjent som underleverandør. 
 
Krav om bruk av fast ansatte 
Kravet om fast ansettelse anses å være et av de viktigste bidragene for å fremme et seriøst og 

anstendig arbeidsliv. Det stilles som kontraktkrav at de som skal utføre kontraktarbeid for Hitra 
kommune i all hovedsak er fast ansatt i bedriften som får oppdraget i minst 80% stilling. I all 
hovedsak må minimum bety 70% av de ansatte som utfører arbeid på oppdraget. 

 
Krav vedrørende bruk av innleide/arbeidskraft fra bemanningsbyrå 
Det stilles krav til at bruk av innleid arbeidskraft, herunder bemanningsbyråer, skal forhånds-

godkjennes skriftlig av oppdragsgiver. 
 
Det stilles krav om at leverandøren kan dokumentere at innleid personell/personell fra 
bemanningsforetak som leverandøren benytter til å oppfylle kontrakten med Hitra kommune, 

har arbeidskontrakter som sikrer tarifflønn eller lignende mellom etterfølgende oppdrag – enten 
oppdragene er for oppdragsgiver eller andre – så lenge kontraktsperioden mellom leverandøren 
og oppdragsgiver varer. 

 
Krav til bruk av lærlinger 
Lærlingekravet gjelder for kontrakter av et visst omfang. Bakgrunnen for dette er at bruk av 

lærlinger kan være uforholdsmessig strengt for de minste kontraktene. Plikten inntrer der 
kontrakten har en varighet på mer enn 3 måneder og oppdragets verdi overstiger 1,3 millioner 
kroner. 
 

Hitra kommune legger inn krav om at minst 10% av utførte arbeidstimer på fagområder med et 
klart definert behov for læreplasser skal være utført av lærlinger. Alternativt kan dette kravet 
dekkes ved å dokumentere at minst 10% av bedriftens ansatte er lærlinger. I tillegg stilles krav 

om at leverandøren skal være tilknyttet en lærlingeordning. 
 
Krav til bruk av faglærte håndverkere 

Bruk av lærlinger krever tilstedeværende faglærte som kan veilede og følge opp lærlingene. 
Det settes krav om minst 50% faglærte ved utførelse av oppdrag på fagområder. Dette sikrer 
minst en faglært arbeider for hver ufaglærte.  
Hva som ligger i begrepet faglært er ikke alltid entydig, spesielt ikke når det gjelder utdanning 

og praksis fra andre land. Her må kommunens virksomheter i størst mulig grad ha lik praksis.  

 
Begrensning i antall ledd underleverandører 

Hitra kommune beslutter at det maksimalt brukes to ledd leverandører i vertikal kjede ved 
oppfyllelse av bygge-, anleggs- og tjenestekontrakter med Hitra kommune. Det betyr at 
hovedleverandør kun kan ha ett ledd underleverandør i kjede under seg. 



Med underleverandører menes leverandører, inkludert enkeltpersonforetak og innleid 
arbeidskraft, som har påtatt seg utførelsen av en del av de arbeider som omfattes av 

hovedleverandørens kontrakt med Hitra kommune (varelevering o.l. holdes i denne 
sammenheng utenfor). 
 
Kommunens virksomheter kan gjøre unntak fra kravet i forkant av konkurranse av 

markedsmessige hensyn og underveis i kontrakten i tilfeller der uforutsette eller spesielle 
omstendigheter gjør det nødvendig for å få gjennomført kontrakten, men ikke i større grad enn 
det som er strengt tatt nødvendig. 

 
Krav til lønns- og arbeidsvilkår 
Leverandører til kommunen må sørge for at arbeidstakerne har lønns- og arbeidsvilkår som ikke 

er dårligere enn det som fremgår av tariffavtaler. 
 
For kontrakter som omfattes av Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, 
plikter leverandører og underleverandører å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere 

enn det som følger av arbeidsmiljølovgivning, allmengjøringsforskrifter eller landsomfattende 
tariffavtale for den aktuelle bransje. 
 

Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring 
Leverandører skal dokumentere yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere.  
 

Generelt 
Det delegeres til kommunedirektøren å godkjenne avvik fra vedtatte bestemmelser der det i 
konkrete tilfeller er dokumentert et særskilt behov for å fravike kontraktsvilkårene. 

 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de endringer av bestemmelsene som anses 
nødvendig for å ivareta de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og overordnede kommunale 
vedtak, samt mindre endringer av ikke-prinsipiell karakter. 

 
2. Hitra kommunestyre ber kommunedirektøren også om å etterkomme vedtatt nasjonal 

politikk innen klima- og energipolitikk i forbindelse med kommunale innkjøp og 

oppdragstildelinger.» 
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9 .  R E G N S K A P  O G  Å R S A V S L U T N I N G  –  
Å R S B E R E T N I N G  

 

Hjemmel: Kommuneloven §§ 14-6 og 14-7, samt forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning for kommuner. 

Kommunedirektøren skal avlegge årsregnskap til kommunens revisor senest 22. februar, og 

årsregnskapet er fra det tidspunkt offentlig. 

Årsregnskap, revisjonsberetning, årsberetning og innstilling fra kontrollutvalget skal, i henhold til 

Kommunelovens § 14-2 og § 14-3, legges frem for formannskap og kommunestyre, samt være 

vedtatt senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 

Kommunen skal i henhold til Kommunelovens § 14-6 Årsregnskap og bokføring utarbeide følgende 

årsregnskap: 

 regnskap for kommunekassen 

 regnskap for hvert kommunalt foretak 

 regnskap for annen virksomhet som er en del av kommunen som rettssubjekt, og som skal 

ha eget regnskap i medhold av lov eller forskrift 

 samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet 

Kommunen har plikt til å avlegge konsolidert regnskap. I henhold til Forskriftens § 10-1 

Konsolidering skal det konsoliderte årsregnskapet etter Kommuneloven § 14-6, 1. ledd, bokstav d 

vise kommunen som én økonomisk enhet. Reglene om årsavslutning i Forskriftens kapittel 4 gjelder 

ikke for det konsoliderte årsregnskapet. 

Årsregnskapene skal bestå av et driftsregnskap og et investeringsregnskap. Driftsregnskapet og 

investeringsregnskapet skal deles inn og stilles opp på samme måte som årsbudsjettet. 

Årsregnskapene skal også bestå av et balanseregnskap samt noteopplysninger. 

9.1 Regnskap 

Ansvar 

Kommunedirektøren har ansvar for at regnskapet blir ført etter gjeldende lover, forskrifter og 

retningslinjer. 

Dette innebærer: 

 At tilstrekkelig kontroll blir gjennomført hver måned for å sikre at alle regnskapstransaksjoner 

og lønnsutbetalinger er rett. 

 At regnskapet er a jour (at alle inntekter og utgifter er bokført). 

 
 
 
 
 



9.2 Fullmakter – innfordringer 

Generelt 

Disse fullmaktene gjelder for alle privatrettslige krav og offentligrettslige krav hvor kommunen 

alene er kreditor.  

Vurdering av kortsiktige fordringer 

Kommunedirektøren skal ved årsavslutning vurdere de kortsiktige fordringene uavhengig av om de 

er avskrevet eller ikke.  

Purregebyrer og erstatning for innkrevingskostnader 

Gebyrer og erstatning for innkrevingskostnader er regulert gjennom inkassoloven. Kommunen 

skal følge maksimumssatsene som til enhver tid gjelder. 

Forsinkelsesrenter 
Kommunen skal følge maksimalsatsene for forsinkelsesrenter som til enhver tid gjelder, med 

mindre dette har urimelige effekter for skyldneren. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 
fastsette minstebeløp for renteberegning samt ev. løpedager. 
 
Anlegge søksmål 

For å forenkle innfordringa gis kommunedirektøren fullmakt til å anlegge søksmål i alle kurante 

saker. Med kurante saker menes krav som anses rettmessige. I forbindelse med innfordringen 

skal kommunen opptre i henhold til god inkassoskikk. 

Begjære fravikelse 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å begjære fravikelse av leieboere i kommunale leiligheter 

når det ikke betales husleie, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens §13-2. 

Budgiving i forbindelse med tvangssalg/tvangsauksjon 

Bare unntaksvis vil det være behov for at kommunen kjøper løsøre/fast eiendom. 

Andelsleiligheter, aksjeleiligheter m.m. selges som løsøre, men behandles etter reglene for fast 

eiendom. Reglene for kjøp ved tvangssalg/-auksjon må da praktiseres likt. 

Kommunedirektøren har fullmakt til å gi bud. 

 
Panteheftelser 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å frafalle kommunal pant for lån eller vike prioritet, når dette 

ikke fører med seg vesentlig økning i tapsrisiko for kommunen. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å frafalle pant ved tvangssalg eller frivillig salg av eiendom der 

det ikke oppnås full dekning for kommunens krav. 

Jfr. Delegeringsreglementets punkt 3.3.4.  

Prioritetsvikelser 

Borettslags-/andels-/aksjeleiligheter behandles etter regler for fast eiendom. 
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Løsøre 

Kommunen har som hovedregel at det ikke skal vikes prioritet i løsøre. Kommunedirektøren kan 

unntaksvis fatte vedtak om prioritetsvikelser. 

Fast eiendom 

Kommunedirektøren har fullmakt til å vike prioritet for kommunale heftelser. Det forutsettes at 

det er god dekning for kommunens heftelser. 

Pantefrafall 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å frafalle pant i løsøre. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å frafalle pant på kommunens vegne dersom reell 

omsetningsverdi av eiendommen viser seg ikke å gi dekning for kommunens krav. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å slette pant på vegne av kommunen i forbindelse med 

parseller eller tomter som utskilles fra hovedeiendom og som får egne bruksnummer. Det 

forutsettes at verdien på parsellen eller tomta må anses å være liten i forhold til verdien på 

hovedeiendommen og at den gjenværende eiendommen må anses å gi god dekning. 

9.3 Fullmakter – avskrivinger 

Innledning 

I henhold til gjeldende forskrifter for kommunale budsjett og regnskap skal kommunen 

utarbeide retningslinjer for når fordringer skal kunne avskrives i balanseregnskapet. Med 

fordringer forstås her kortsiktige fordringer som f.eks. eiendomsavgifter, foreldrebetaling i 

barnehage og SFO, tekniske gebyr, utleie, hjemmehjelp med videre. 

Når det gjelder avskriving av kortsiktige fordringer, skal belastningen (tapet) føres der inntekten 

tidligere er inntektsført, men på en egen utgiftsart. 

I begrepet avskriving ligger at man regnskapsmessig avskriver beløpet, men at innfordringen 

ikke avsluttes. Dette med henblikk på at debitors økonomiske situasjon kan endre seg over tid. 

Flere av disse sakene blir av den grunn overført til langtidsovervåking. Noen av kravene kan og 

må man slette, eksempelvis ved gjeldsordning gjennom tingretten og der det synes helt klart at 

debitor er varig ute av stand til å betjene gjelden. Ved sletting avskrives beløpet og 

innfordringen avsluttes. Debitor gjøres kjent med dette. 

 
Forutsetninger for avskriving Kortsiktige fordringer 

Reguleres av gjeldende budsjett og regnskapsforskrift. 

Kommunedirektøren har fullmakt til å avskrive fordringer når aktuelle tiltak for inndrivelse er 

foretatt og det ikke lenger er realistisk å få inn kravet. 

Vurdering av tap på krav skjer gjennom året og spesielt i forbindelse ved årsoppgjøret.  

Dersom det ikke er budsjettmessig dekning må det budsjettendring til. 

Når det brukes benevnelsen «sak» så menes det her ubetalt fordring. 

 



Saker forsøkt innfordret - Resultat avskriving 

Saker som er forsøkt innfordret uten resultat skal avskrives. Ved beslutning om avskriving skal 

det vises til tiltak som er gjennomført. Ut fra skjønn/interne retningslinjer skal det besluttes om 

sak skal legges til overvåking. 

Saker som ender opp med konkurs, akkord 

Når konkurs er åpnet av skifteretten skal normalt hele beløpet kommunen har til gode, 

avskrives. Innfordringen av beløpet skal ikke stanses, men følges opp. Samme regler skal 

gjelde når akkordforhandlinger innledes. 

Kommunedirektøren skal være kommunens representant overfor namsretten når det gjelder 

kortsiktige fordringer. Hvem som representerer avtales internt i hver sak. 

Saker som er foreldet 

Med en gang en sak er foreldet skal den avskrives og slettes. Dersom saken ikke er forsøkt 

innfordret skal det redegjøres for hvorfor. 

Saker under gjeldsordningsloven 

I saker hvor det er innledet gjeldsforhandlinger ved Namsretten skal avskrivinger skje når 

forhandlingene er avsluttet og kjennelse avsagt. 

Kommunedirektøren skal være kommunens representant overfor namsretten når det gjelder 

kortsiktige fordringer. Kommunedirektøren har ansvar for å følge opp saker i tilfelle mislighold 

eller endring av gjeldsordningen. 

Saker hvor det inngås avtaler om delvis sletting av gjeld 

Primært skal slike avtaler først inngås etter at kravet har vært forsøkt innfordret. 

Saker som ikke er forsøkt innfordret - Vurdering/skjønn 

Hovedregel er at samtlige saker skal søkes innfordret. Saker som blir overlatt til skjønn kan lett 

føre til ulik saksbehandling. 

Regnskapsforskriftenes §3-3, 1. ledd åpner mulighet for å kunne avskrive fordringer i 

bevilgnings- regnskapet uten at det er gjennomført tvangsinnfordring. 

Det skal legges ett strengt skjønn til grunn. Følgende eksempler for avskriving på dette grunnlag 

kan være: 

 Det har nylig vært avholdt en utleggsforretning hos skyldner med resultat «intet til 

utlegg». 

 Ved kjennskap til at skyldners økonomi er svært vanskelig, og at tidligere saker har 

resultert i sosiallån eller bidrag 

 Det er registrert betalingsanmerkninger på debitor siste 6 måneder og krav fortsatt ikke 

er oppgjort. 

Vedtak om avskriving skal begrunnes. 
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9.4 Videreutlån 

Videreutlån forsøkt innfordret - Resultat avskriving 

Misligholdte låneterminer skal innfordres. 

Det er et overordnet mål for kommunen at låntakerne så langt som mulig skal kunne beholde 

boligene sine. I de tilfellene tvangsinnfordring har vært forsøkt uten resultat, eller 

undersøkelser/ oppsøk viser at det ikke er økonomisk betjeningsevne verken på kort eller lang 

sikt, anbefales avskriving/overvåking. 

Videreutlån som ender opp med konkurs, akkord 

Når konkurs formelt er åpnet av skifteretten, skal normalt hele beløpet kommunen har til gode 

avskrives. Innfordringen av beløpet skal ikke stanses, men følges opp. 

Videreutlån som er foreldet 

Straks ett lån eller en restanse er foreldet skal den avskrives og slettes. Dersom sak ikke er 

forsøkt innfordret, skal dette begrunnes. 

Videreutlån under gjeldsordningsloven 

I lånesaker der det er innledet gjeldsforhandling ved namsretten, skal avskriving skje når 

forhandlingene er avsluttet og resultatet klart. Kommunedirektøren samordner og representerer 

kommunen overfor namsretten. Kommunedirektøren har ansvar for å følge opp saker i tilfelle 

mislighold eller endring av gjeldsordningen. 

Videreutlån i utenomrettslige gjeldsforhandlinger 

Utenomrettslige gjeldsforhandlinger følger i det vesentligste, prinsippene i gjeldsordningslova. 

Kommunedirektøren må godta forholdsmessig dekning av sitt tilgodehavende, dividende 

Der dividende godkjennes skal alle kreditorene være omfatta av betalingsordningen. 

Tilgodehavende som ikke dekkes av et dividendeoppgjør, avskrives ikke straks fordi det 

erfaringsmessig er endringer i slike avtaler. Kommunedirektøren har ansvar for å følge opp om 

avtalen overholdes. 

Når avtalen er overholdt, slettes tilgodehavende som det ikke er dekning for. 

Videreutlån hvor det inngås avtaler om delvis sletting av gjeld 

Som hovedregel skal slik avtale først inngås etter at saken har vært forsøkt innfordret. 

Avtale skjer på grunnlag av økonomiske dokumenterte opplysninger og vurderinger, samt 

saksrelatert kjennskap til lånekundens forhold for øvrig. Avtale om delvis sletting av gjeld skal 

knyttes til at avtalen overholdes. Det beløp som avtales slettet, avskrives ikke straks fordi det 

erfaringsmessig er endringer i slike avtaler. Beløpet føres på «bak-konto» og beløpet 

renteberegnes ikke. 

Kommunedirektøren har ansvar for å følge opp om avtalen overholdes. Når avtaler er overholdt, 

slettes det avtalte beløp. 

Videreutlån som ikke er forsøkt innfordret - Vurdering/skjønn 

Hovedregel er at lånesak som er misligholdt skal sendes til inkasso. 



Det kan likevel avskrives lån uten foregående inkasso i visse typer saker der økonomisk status 

og prognose er synliggjort. Det skal legges strengt skjønn til grunn ved avskriving på dette 

grunnlaget. Unntak for beløpsbegrensningen er saker der: 

 låntaker har emigrert 

 låntaker er død 

 Det vurderes nødvendig at låntaker får bo i boligen f.eks. på grunn av en 

funksjonshemming. 

Sosiallån 

Hovedregel er at sakene sendes til NAV for vurdering om inndrivelse eller avskriving. 

Regler for saker som kan avskrives før tyngre innfordring iverksettes 

Avskriving kan skje: 

 I forbindelse med forhandlinger ved utenomrettslige gjeldsforhandlinger 

 Låntaker er varig ute av stand til å betjene lånet 

 Når sosiale vurderinger i henhold til lov om sosiale tjenester tilsier dette. 

 Saker under gjeldsordningslova der namsretten har avsagt en kjennelse. 

 Avtaler med skyldner om delvis sletting av gjeld. 

 Andre saker hvor tyngre innfordring er forsøkt. 

Regler for saker som kan avskrives etter innfordring 

Avskriving kan skje: 

Etter samme regler som for pkt. 1 - 4 nevnt ovenfor. 

Det kan inngås nedbetalingsavtaler med låntaker. Overholdes ikke avtalene forfaller hele lånet 

til betaling. Det vurderes om det er grunnlag for å gjennomføre en dekning av kravet gjennom 

namsmannen. Om dette ikke er tilfelle må hele lånebeløpet avskrives. 

Delegering 

Delegasjonsmyndigheten vil bli utøvet av kommunedirektøren. Kommunedirektøren kan 

delegere videre. 

Hovedregel er at debitor skal betale påløpte renter og gebyrer i forbindelse med innfordringen. 

Beløpene skal kun avskrives i de tilfeller der hvor kommunen har gjort feil, og der en slik 

ettergivelse er nødvendig for å kunne inndrive et opprinnelig krav. 
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Kortsiktige fordringer 

Område Delegasjon 

Saker som er konstatert uerholdelige – 

Forsøkt innfordret/tvangsinndrevet 

Kommunedirektøren 

Saker som ender opp med konkurs/Akkord Konkurs: Kommunedirektøren 

Akkord: Kommunedirektøren fullmakt til 

delvis avskriving av kravet. 

Saker som er foreldet Kommunedirektøren. Dokumentasjon av 

årsak til foreldelse. 

Saker under gjeldsordningsloven Kommunedirektøren. 

Saker hvor det inngås avtale om delvis 

sletting av gjelden 

Kommunedirektøren. 

Saker hvor tvangsinnfordring ikke er 

gjennomført - Kommunedirektørens 

vurdering/skjønn 

Hovedregel er at alle krav skal innfordres. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

avskrive. 

  

 
 

Videreutlån 

Område Delegasjon 

Saker som er konstatert uerholdelige – 

Forsøkt innfordret/tvangsinndrevet 

Kommunedirektøren avskriver. 

Saker som er foreldet Kommunedirektøren. 

Saker under Gjeldsordningsloven Avskrives av Kommunedirektøren. 

Utenomrettslige gjeldsforhandlinger Avskrives av Kommunedirektøren. 

Saker hvor det inngås avtale om delvis 

sletting av gjelden 

Avskrives av Kommunedirektøren. 

Saker hvor tvangsinnfordring ikke er 

gjennomført - Kommunedirektørens 

vurdering/skjønn 

Avskrives av Kommunedirektøren. 

 
Ettergivelse av påløpne renter og gebyrer i forbindelse med innfordringa følger reglene for 

kortsiktige fordringer. 

Sosiallån 

Kommunedirektøren har ansvar for følgende: 

 Avskriving av lån 

 Avtale om nye avbetalingsordninger 

Ettergivelse av påløpne renter og gebyrer i forbindelse med innfordring følger reglene for 

kortsiktige fordringer. Det vurderes avskrivninger periodisk og foretatte avskrivninger 

rapporteres. 



9.5 Attestasjons- og anvisningsmyndighet 

Kommunedirektøren har overordnet anvisningsmyndighet og kan delegere denne til enhetsledere 

og stab/ støtte. Alle faktura til utbetaling skal attesteres og anvises av to forskjellige personer. 

Anvisningsmyndigheten for investeringsprosjekt blir gitt til kommunedirektøren som delegerer 

videre til den som får ansvaret for investeringsprosjektet (prosjektleder). 

Økonomiavdelingen skal til enhver tid holdes skriftlig orientert om hvem som har attestasjons- og 

anvisningsmyndighet. 

Lønn og personalavdelingen skal til enhver til holdes skriftlig orientert om hvem har attestasjon- og 

anvisningsmyndighet for lønnsutbetalinger. 

Ansvar og kontrollhandlinger kommer frem av gjeldende retningslinjer: 

Den som attesterer, skal påse at 

 Levering er i samsvar med bestilling 

 Varemottak/utført tjeneste stemmer med fakturaen 

 Pris og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale 

 Arbeidet er utført og at timetallet er korrekt 

 Anvisningsblanketten er utfylt 

 Varer er inventarført der dette er aktuelt  

 At fakturaen er i overensstemmelse med de krav bokføringsloven/bokføringsforskriften setter 

med hensyn til det som minimum må fremgå av fakturaen 

 Rett mva-kode 

 Riktige koder for øvrig 

Den vil øke sikkerheten for at kun utgifter som vedrørende kommunen, blir belastet, at varer og 

tjenester som utgiften representerer, er mottatt, og at utgiftene blir belastet på riktig kostnadssted 

i regnskapet. Det er derfor viktig at de etablerte rutiner har tatt opp i seg kravene i prosedyrene, 

og at disse etterleves kontinuerlig med tilstrekkelig kontroll. 

Den som anviser skal påse at: 

 Disponeringen av budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden 

 Attestasjon og kontroll er foretatt av personer som er tillagt denne oppgaven  

 Det er budsjettmidler 

 Det foreligger fullstendig oversikt over hvilke kontrakter som legger bindinger på 

budsjettbevilgningene ut driftsåret 

Anviseren skal i tillegg sjekke at innkjøp, bestilling, levering/arbeid er utført i overensstemmelse 

med gjeldende regler for offentlig anskaffelser, kontrollerer regningens pålydende, enhetspris, 

timelister og at utregninger er riktig i henhold til anbud, avtaler eller lignende. 

Er den som har anvisningsmyndighet inhabil etter lov, skal nærmeste overordnet anvise, bestille 

eller inngå avtale. Det er ikke anledning å anvise utgifter som gjelder en selv eller nærstående 

(lønn, reiseregninger, dekning utgifter osv.). 

Den som har anvisningsmyndighet er ansvarlig for fakturering og inntektsføring på enheten og at 

denne er fullstendig og i overensstemmelse med politiske vedtak og gjeldende satser. 

Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra 

formannskapet.  
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Investeringsregnskapet: Begrepene udekket og udisponert i investeringsregnskapet gjelder 

differansen mellom samlet tilgang og bruk av midler, og ikke avvik på de enkelte 

investeringsrammer eller investeringsprosjekt. Udekket beløp skal føres opp til dekning på 

investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges frem. Udisponert beløp i investeringsregnskapet 

føres til inntekt i investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges frem. 

9.6 Årsberetning 

Årsberetningen skal gi et helhetlig bilde av kommunens tjenesteproduksjon og da spesielt opp mot 

de forutsetninger som lå til grunn for årsbudsjettet. Den skal også ha et strategisk blikk der 

muligheter og utfordringer fremover blir belyst. 

I årsberetningen skal det være klare tilbakemeldinger på om mål for virksomheten er nådd, om 

årsak til avvik og om tiltak som iverksettes. Det skal i disse sakene være klar sammenheng mellom 

plandokumenter, budsjettdokumentet og årsberetningen. 

Årsberetningen skal inneholde lov- og forskriftsbestemte opplysninger. 

9.7 Strykningsbestemmelser i drift og investering 

Bestemmelsene i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning kapittel 4 

følges ved avslutning av årsregnskapet. 

Ved avslutning av regnskapet skal budsjettdisposisjoner regnskapsføres i henhold til Forskrift om 

økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning § 4-1. Dersom driftsregnskapet viser et 

merforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal merforbruket reduseres så mye som 

mulig ved strykninger etter strykningbestemmelsene i forskriftens § 4-2. 

9.8 Disponering av eventuelt mindreforbruk i driftsregnskapet 

Dersom driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal 

mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond etter 

strykningbestemmelsene i § 4-3. Dersom regnskapet fortsatt viser et mindreforbruk etter 

strykningene skal mindreforbruket dekke inn eventuelle tidligere års merforbruk. Et mindreforbruk 

som ikke dekker inn et merforbruk skal avsettes til disposisjonsfond 

9.9 Bundne fond eller øremerkede midler i drift 

Enheter og avdelinger som mottar penger der det fra givers side er gitt betingelser knyttet til 

bruken av pengene gjennom lov, forskrift eller avtale skal avsette ubrukt beløp til egne bundne 

fond. Dette er midler enhetene, avdelingene og de kommunale foretakene selv disponerer, og de er 

dermed også unntatt bestemmelsene om strykninger i årsavslutningen. 

 

  



1 0 .  R E T N I N G S L I N J E R  F O R  T I L D E L I N G  
A V  S T A R T L Å N  

 

vedtatt av Hitra kommunestyre i sak 6/19 den 31.01.19 

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg egnet 

bolig og beholde den. Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til 

enkeltpersoner. Startlån skal tildeles etter behovsprøving. De vanskeligstilte skal prioriteres først. 

I kommunestyresak 6/19 den 31.01.19 ble følgende vedtatt: 

«Hitra kommunes retningslinjer for startlån og tilskudd i økonomireglementets pkt. 14 og 
15 vedtatt 14.04.16, K-sak 39/16, oppheves. 
Hitra kommune tar i bruk Husbankens «Veileder i saksbehandling av startlån og tilskudd til 

etablering» som gjeldende for sin behandling av søknader. 

Det legges en begrensning for administrativ tildeling på kr 600.000 for tildeling av startlån 

og kr 300.000 for tildeling av tilskudd. 

Søknader om lån og tilskudd ut over denne størrelse, som ligger innenfor regelverket, 

fremmes for behandling i formannskapet» 

Forskrift om startlån fra Husbanken er styrende for veilederen.  

Se også gjeldende forskrift om startlån fra Husbanken hadde ikrafttredelsesdato 01.01.20  

  

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1546?q=forskrift%20om%20startl%C3%A5n#KAPITTEL_4

