
Kommuneøkonomi



ÅRSHJULET

- FS- budsjettseminar
- 1. tertialrapport

- Budsjett for neste år 
og Handlingsprogram

- 2. tertialrapport

- Regnskap forrige år og 
årsrapport godkjennes

- Finansrapport

- Foreløpige KOSTRA- tall

- Endelige KOSTRA- tall



Politisk påvirkning og prioritering

Budsjett og Handlingsprogram viser prioriteringene:
• Rådmannen legger frem FORSLAG hvert år
• Driftsbudsjett

• Lovpålagte oppgaver
• Rom for prioriteringer og omdisponeringer
• Inntekter og utgifter

• Investeringsbudsjett
• Skaper aktivitet
• Infrastruktur
• Lån og egenkapital

Politisk arbeid gjenspeiles i budsjettet for neste år:
• Budsjettet er bindende
• Budsjettendringer kan gjøres gjennom året. Inndekning må finnes.
• Fordeling på rammeområder – Rådmannen fordeler til enheter



Driftsbudsjettet/ Driftsregnskapet

Inntekter:
• Skatt og inntektsutgjevning (780 mill. kroner i 2016)

• Rammetilskudd (655 mill. kroner i 2016)
• Innbyggertilskudd (likt beløp pr innbygger)
• Utgiftsutgjevning

• Brukerbetalinger 
• Eiendomsskatt

Utgifter:
• Lønn (ca 1.300 mill. kroner)
• Innkjøp (ca 500 mill. kroner)
• Finansutgifter (ca 90 mill. kroner, renter og avdrag)

Netto driftsresultat anbefalt til 1,75 % av driftsinntekter
(resultat FØR avsetninger)



Investeringsbudsjettet/ Investeringsregnskapet

• Kan ikke overføre midler til drift

• Lånefinansiering eller egenkapital? (fond, salgsinntekter og overføring fra drift)

• Renter og avdrag belastes driftsregnskapet
• Stor grad av politisk styring



ROBEK – register om betinga godkjenning og kontroll

• Register over kommuner og fylkeskommuner med økonomisk 
ubalanse – utgifter større enn inntekter

• Underskudd på årsregnskapet skal dekkes inn i løpet av de to 
påfølgende årene

• Godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet (ofte ved 
Fylkesmannen) for å kunne ta opp lån, inngå langsiktige leieavtaler 
eller stille garantier.



Kommunens reglementer

• Økonomireglement
• Finansreglement
• Delegeringsreglement
• Betalingsreglement



Følg med, følg med… i kommunestyrets møte 28. april vil vi 
dykke litt dypere ned i kommuneøkonomien. Gled deg 
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