Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

200
2014/3535 -38099/2014
Ståle Øverland
21.11.2014

Saksframlegg
Nytt økonomireglement for Søgne kommune
Utv.saksnr
13/15

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
18.02.2015

11/15

Kommunestyret

19.02.2015

Rådmannens forslag til vedtak:
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Bakgrunn for saken:
Kommunen bør ha et økonomireglement for å:
•
•
•
•
•

beskrive kommunens økonomi- og regnskapssystem.
bidra til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen.
bidra til bedre økonomistyring.
bidra til å avklare ansvarsforholdet mellom politisk og administrativ ledelse.
dokumentere viktige økonomirutiner.

Gjeldende økonomireglement er fra 2001. Revisjonen har tatt opp behovet for et oppdatert
reglement med kommunen, og administrasjonen har varslet at en vil fremme forslag til
oppdatert økonomireglement. Dette var blant annet ett av oppfølgingspunktene fra
forvaltningsrevisjonen av innkjøp i Søgne kommune, og er også tatt opp i Kontrollutvalget.
Saksutredning:
I arbeidet med økonomireglement har en tatt utgangspunkt i gjeldende reglement, nyere maler
for kommunale økonomireglement og andre kommuners økonomireglement. Det er gjort
tilpasninger til Søgne kommune. Etter administrasjonens vurdering er forslaget til
økonomireglement først og fremst en tilpasning til dagens praksis og arbeidsdeling, og vil i
liten grad endre dagens praksis.
Likevel er det gjort store endringer fra gjeldende økonomireglement. Det to hovedgrunner til
dette. For det første er innretningen av reglementet endret, ved at en i større grad beskriver
overordnede rammer, og i mindre grad detaljerte rutiner. Slike rutiner finnes fortsatt, men det
anses som mer hensiktsmessig å ha disse som underliggende dokumenter enn som en del av det
overordnede reglementet som behandles av Kommunestyret. For det andre har det vært

betydelig teknologisk utvikling siden år 2000 som blant annet har endret prosessene knyttet til
godkjenning av utbetalinger og fakturering.
Forslag til økonomireglement har følgende innhold:
Hovedinnhold

1

Kapittel
Innledning

2

Økonomisystem og kontoplan

Ansvar for og struktur i økonomisystemet.

3

Økonomiplan og årsbudsjett

Utarbeidelse, vedtak og iverksettelse av årsbudsjett
og økonomiplan. Rådmannens, formannskapets og
kommunestyrets ansvar og fullmakter.

4

Delegering av budsjettmyndighet

Delegasjon av budsjettmyndighet fra
kommunestyret til formannskapet og rådmannen for
drifts- og investeringsbudsjett.

5

Budsjettoppfølging og
rapportering gjennom året

Ansvar for budsjettoppfølging og rapportering.

6

Årsregnskap og årsavslutning

Rutine for og fullmakter knyttet til årsregnskapet.

7

Innfordring og salg av varer og
tjenester

System for og fullmakter knyttet til fakturering og
innfordring av kommunale krav. Bl.a. forslag om at
rådmannen gis fullmakt til ikke å fakturere eller
kreditere beløp under 50 kroner.

8

Utbetalinger fra kommunen –
anvisning og attestasjon

Delegasjon av og rutiner for anvisning og
attestering. Rutiner for betalingskort.

9

Investeringsprosjekter

Rutiner og ansvarsforhold knyttet til
investeringsprosjekter.

10 Innkjøpsreglement

Rutiner og regelverk for innkjøp.

11 Inventarprotokoll

Rutiner for inventarlister, register over kommunens
eiendeler.

12 Gavereglement

Reglement for gaver til kommunen (gaver til
ansatte behandles i de etiske retningslinjene).

Et sentralt punkt i reglementet er delegasjon av budsjettmyndighet fra Kommunestyret. Når det
gjelder drift foreslås det at rådmannen gis følgende fullmakter:
 Fordele enhetenes nettoramme på de ulike ansvar og kontoer, samt å foreta
budsjettendringer innenfor de samme enhetene.
 Overføre budsjettbeløp mellom rammeområdene i saker som ikke er av prinsipiell
betydning, og som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets budsjettvedtak.
 Fordele sentralt budsjetterte poster, for eksempel lønnsjusteringspott.
 Disponere bundne driftsfond der det ligger klare føringer om hva fondet skal brukes til.

 Disponere disposisjonsfond avsatt til et bestemt formål. Disponeringen av midlene skal
som hovedregel ikke benyttes til å øke driftsnivået, men brukes til å finansiere
ekstraordinære tiltak.
 Disponere refusjoner fra staten, kommuner eller private, dersom inntektene skyldes
refusjon av utgifter som kommunen har.
På investeringssiden foreslås følgende delegasjoner:
 Formannskapet gis fullmakt til å foreta endringer i investeringsbudsjettet når slik
endring gjelder økning i bevilgning til ett prosjekt, og dekning skjer ved at bevilgning
til et annet prosjekt reduseres tilsvarende.
 Kjøp og salg av eiendommer innenfor vedtatte budsjettrammer og gjennomføring av
strategiske eiendomskjøp kan gjøres av rådmannen opp til 10 mill. kroner og
formannskapet opp til 20 mill. kroner.
 Rådmannen gis fullmakt til å overføre budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følge
av forskyvning av prosjektenes framdrift. Overføringen skjer ved at budsjettbeløp
reduseres i regnskapsåret og overføres til påfølgende år. Prosjektenes totalbudsjett kan
ikke endres.
For øvrig vises det til vedlagt utkast til økonomireglement.

Vedlegg
1 Utkast til nytt økonomireglement
2 Vedlegg til nytt økonomireglement
3 Økonomireglement (vedtatt i 2001)
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1.

INNLEDNING

Formål
Økonomireglementet skal:


Beskrive kommunens økonomi- og regnskapssystem.



Bidra til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen.



Bidra til bedre økonomistyring.



Bidra til å avklare ansvarsforholdet mellom politisk og administrativ ledelse.



Dokumentere viktige økonomirutiner.

Virkeområde
Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen, styret for
interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 og vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven §28-1a.

Oppbygning og avgrensning av økonomireglementet
Økonomireglementet gjennomgår først de sentrale økonomiske styringsverktøyene,
dvs. økonomiplanen og årsbudsjettet, og oppfølgingen av disse gjennom året.
Deretter gjennomgås kommunens årsregnskap og reglene for årsavslutning, før
utvalgte områder gjennomgås.
For å unngå at Økonomireglementet blir for detaljert henvises det på enkelte punkter
til vedlegg og andre kilder for mer detaljerte rutiner og prosedyrer.
Kommunestyret har vedtatt et eget finansreglement og et eget reglement for startlån.
Disse følger som vedlegg 1 og vedlegg 2 til Økonomireglementet.
Lønn inngår på samme måte som øvrige utgifter i arbeidet med årsbudsjett,
årsregnskap, økonomiplan etc. Når det gjelder det løpende arbeidet med utbetaling
og kvalitetskontroll på lønnsområdet vises det også til eget dokument, «Rutine,
kvalitetssikring og kontroll innen lønnsområdet i Søgne kommune», som følger som
vedlegg 3.

Definisjoner
Nedenfor følger definisjon av noen sentrale begreper som brukes i reglementet:


Rammeområde: Et område som er skilt ut i budsjettskjema 1B, og som
disponerer en nettoramme. Dette kan være en enhet, et fellesområde eller et
interkommunalt samarbeid. En oversikt over rammeområder følger i vedlegg
3
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4.



Sektor: En sektor omfatter flere tilknyttede rammeområder. Dette kan være
oppvekstsektoren, teknisk sektor og sektor for helse og omsorg.
GKRS: God kommunal regnskapsskikk.
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2.

ØKONOMISYSTEM OG KONTOPLANEN

Økonomisystemet
Rådmannen har ansvar for at kommunen har et hensiktsmessig økonomisystem med
bl.a. følgende hovedbestanddeler:


Regnskaps- og budsjettsystem



Personal- og lønnssystem



Faktureringssystem

Kontoplan
Målsettingen for kommunens interne kontoplan er:


At den ivaretar kommunens egne behov når det gjelder informasjon til bruk i
regnskapet og til å analysere og vurdere ressursbruk.



At den legger til rette for at statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA, kan
ivaretas på en effektiv måte.



At den gir nødvendig fleksibilitet over tid, for eksempel ved endringer i
kommunale arbeidsoppgaver og intern organisering.

Søgne kommune har flere kontoplaner som dekker ulike behov:


Kontoplan driftsart (Vedlegg 5): Klassifiserer ulike typer ressurser i
driftsregnskapet og driftsbudsjettet. Artsdimensjonen består av fem siffer.
Første siffer i artsdimensjonen skiller mellom drift og investering. Driftsarter
skal gis 1 som første siffer. Driftsarter sin gjelder lønn for ansatte i kommunen
har 10 som de to første sifrene. Eksempler på driftsart er 10100 Fast lønn og
11001 Kontorrekvisita.



Kontoplan kapitalart (Vedlegg 6): Angir type av ressurs for investeringer.
Første siffer i artsdimensjonen skiller mellom drift og investering. Kapitalarter
skal gis 0 som første siffer. Eksempler på kapitalart er 00700 Lønn større
vedlikehold nybygg og nyanlegg, og 02009 Diverse inventar.



Kontoplan prosjekt (Vedlegg 7): Prosjektdimensjonen skal primært være et
verktøy for å tallfeste bestemte tidsbegrensede aktiviteter. Alle
investeringsprosjekter skal tildeles et prosjektnummer. Prosjektdimensjonen
kan videre benyttes i de tilfeller hvor det er krav om eget regnskapsoppsett i
forbindelse med et øremerket tilskudd eller lignende. Eksempel på
prosjektnummer er 1100 Ombygging rådhuset og 1116 IT-investeringer.



Kontoplan ansvar/funksjon/organisasjonsnummer (Vedlegg 8):
Ansvarskontoplanen skal bygges opp med utgangspunkt i
organisasjonsstruktur og med fokus på budsjettansvar. Ansvarsdimensjonen
5
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består av fem siffer. Eksempel på ansvarsnummer er 11000 Kommunestyre
og utvalg og 11700 Økonomistaben.
Rapportering av økonomidata til KOSTRA baseres på nærmere definerte
funksjoner. For eksempel brukes funksjon 202 for utgifter til grunnskole, og
funksjon 232 for utgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
Funksjonskontoplanen knytter ansvar til funksjon. For eksempel knyttes
ansvar 26100 Nygård skole til funksjon 202 Utgifter til grunnskole.
Søgne kommunes juridiske organisasjonsnummer og de ulike ansvarenes
interne organisasjonsnummer oppgis i kontoplanen. Søgne kommunes
juridiske organisasjonsnummer skal blant annet benyttes på
forretningsdokumenter og ved kontakt med kemner om skatt med videre. De
interne organisasjonsnumrene skal blant annet benyttes ved kontakt med
NAV, for eksempel angående fødselspenger, ved meldinger til AA-registeret
og ved rapportering til Statistisk Sentralbyrå.
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3.

ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT

Overordnede rammer
Reglementet tar utgangspunkt i Kommunelovens §§ 44-47 og forskrift om
årsbudsjett.
Gjennom økonomiplanen og årsbudsjettet skal kommunen oppfylle de mål og
strategier som er vedtatt i kommuneplanens langsiktige del. I tillegg til økonomiske
resultater og planer skal økonomiplanen, ved hjelp av kommunens styringssystem,
synliggjøre resultater for tjenestekvalitet. Dette kan for eksempel gjøres gjennom
resultater fra bruker- og medarbeiderundersøkelser.

Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett – Prosess
Økonomiplanen utarbeides årlig og omfatter de fire neste budsjettårene.
Økonomiplanen og årsbudsjettet behandles parallelt i andre halvår, med vedtak i
kommunestyret innen utgangen av desember måned. Det første året i
økonomiplanen utgjør neste års budsjett.
Rådmannens ansvar:
Første halvår:


Rådmannen orienterer i løpet av første halvår kommunestyret om kommunens
økonomiske situasjon, blant annet sett i lys av kommuneøkonomiproposisjonen,
og legger til rette for politiske signaler til det videre arbeidet.

Andre halvår:


Rådmannen utarbeider forslag til økonomiplan og årsbudsjett for neste år på
grunnlag av regjeringens forslag til statsbudsjett, gjeldende økonomiplan og
politiske vedtak og signaler.



Forslaget skal omfatte driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Rådmannens
forslag til driftsbudsjett skal være spesifisert på rammeområder i nettobeløp.



Investeringsprosjekter skal som hovedregel fremkomme enkeltvis. Det åpnes
imidlertid for samleposter på enkelte områder, som VAR-området og ITinvesteringer.



Det skal gis en økonomisk oversikt over drifts- og investeringsbudsjettet som
viser kommunens budsjett fordelt på typer av inntekter, innbetalinger og bruk av
avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og avsetninger, jf. budsjettforskriftens §
12.

7

Økonomireglement for Søgne kommune – Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2015


Videre skal det fremlegges oversikt over:
o
o
o
o
o
o
o

planlagt utvikling i resultatindikatorer av spesiell betydning
planlagte investeringsprosjekter med finansiering og driftsvirkning
utviklingen i rente- og avdragsbelastningen
utviklingen i langsiktig gjeld
utviklingen i ulike fondsbeholdninger
utviklingen i arbeidskapital og likviditet
utviklingen i garantiansvar



I forkant av den politiske behandlingen drøftes rådmannens utkast til
økonomiplan og årsbudsjett med arbeidstakerorganisasjonene.



Rådmannens forslag fremmes så snart som mulig etter at regjeringen har
presentert sitt forslag til statsbudsjett for det påfølgende år, og slik at det gis
tilstrekkelig tid til behandling i relevante utvalg og formannskapet før
kommunestyrets behandling.

Formannskapets ansvar:
Formannskapet vedtar innstilling til kommunestyret i åpent møte etter behandling i
relevante utvalg. Formannskapets innstilling skal ligge til offentlig ettersyn i minst 14
dager før behandling i kommunestyret.
Kommunestyrets ansvar:
Kommunestyret vedtar årsbudsjettet innen utgangen av desember måned. Vedtaket
treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Vedtak om årsbudsjett


Kommunestyret vedtar selv kommunens årsbudsjett. Årsbudsjettet er en
bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.



Budsjettet vedtas etter de minimumskrav som følger av lov og forskrifter.
Inntektssiden i drifts- og investeringsbudsjettet spesifiseres i henhold til forskrift
om årsbudsjett (budsjettskjema 1A og 2A).



Bevilgningene i driftsbudsjettet gis som netto driftsrammer per 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.
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Fullmakter
Kommunestyret gir rådmannen følgende fullmakter:


Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre årets låneopptak og justere avdrag i
samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak.



Rådmannen gis fullmakt til å fastsette egenandeler og priser ved salg av varer
og tjenester i kommunen i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak.



Rådmannen gis fullmakt til å fastsette leieinntekter for kommunens eiendommer
i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak.



Rådmannen gis fullmakt til å inngå leie- og leasingavtaler i den grad det er
økonomisk forsvarlig i forhold til kjøp.

Fullmaktene kan videredelegeres. Delegering av budsjettmyndighet omtales i eget
kapittel nedenfor.

Særregler om interkommunalt samarbeid


Budsjettforskriftens § 13 omhandler særregler vedrørende budsjett for
interkommunalt samarbeid etter § 27 og i kommuneloven.



Blant annet skal den økonomiske rammen for samarbeidets virksomhet i året
inngå i årsbudsjettet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor.



Styret vedtar selv den nærmere fordeling av den økonomiske rammen på
grunnlag av innstilling fra samarbeidets administrasjon.



De deltakende kommunene kan bestemme at fordelingen ikke er endelig før
den er godkjent av de respektive kommunestyrer.



Når det gjelder vertskommunesamarbeid etter kommuneloven §28-1a har
vertskommunen ansvar for rapportering og å legge til rette for en god prosess
for fastsettelse av årsbudsjett.
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4.

DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET

Reglementet dekker hele kommunens myndighet til å disponere budsjettet, og skal
ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om at
Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer.

Retningslinjer for delegering av budsjettmyndighet i driftsbudsjettet
Kun kommunestyret har myndighet til å vedta årsbudsjettet og endringer i dette.
Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet, jf. kommuneloven § 45.
Kommunestyret fastsetter årsbudsjettet med netto driftsrammer for de ulike
rammeområdene. Det er disse vedtatte netto driftsrammene som er bindende i
forhold til kommunelovens bestemmelser.
Selv om det er delegert myndighet innenfor de vedtatte nettorammene skal ikke
midlene anvendes slik at kommunestyrets forutsetninger og premisser i årsbudsjettet
undergraves.
Rådmannen gis følgende fullmakter i disponeringen av kommunens driftsbudsjett:


Fordele enhetenes nettoramme på de ulike ansvar og kontoer, samt å foreta
budsjettendringer innenfor de samme enhetene.



Overføre budsjettbeløp mellom rammeområdene i saker som ikke er av
prinsipiell betydning, og som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets
budsjettvedtak.



Fordele sentralt budsjetterte poster, for eksempel lønnsjusteringspott.



Disponere bundne driftsfond der det ligger klare føringer om hva fondet skal
brukes til.



Disponere disposisjonsfond avsatt til et bestemt formål. Disponeringen av
midlene skal som hovedregel ikke benyttes til å øke driftsnivået, men brukes til
å finansiere ekstraordinære tiltak.



Disponere refusjoner fra staten, kommuner eller private, dersom inntektene
skyldes refusjon av utgifter som kommunen har.

Ved virksomheter som er basert på interkommunalt samarbeid er det virksomhetens
styre som har disponeringsfullmakten, jf. budsjettforskriftens § 13.

Retningslinjer for delegering av budsjettmyndighet i
investeringsbudsjettet
Investeringsbudsjettet fastsettes som brutto utgifter og inntekter per
investeringsprosjekt. Ut over bevilgninger til prosjekter kan det komme sentrale
10
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bevilgninger til for eksempel utlån og mottatte avdrag på utlån, kjøp og salg av aksjer,
og salg av eiendommer, bygg og anlegg. Disse bevilgningene skal vedtas av
kommunestyret selv med følgende unntak:




Formannskapet gis fullmakt til å foreta endringer i investeringsbudsjettet når
slik endring gjelder økning i bevilgning til ett prosjekt, og dekning skjer ved at
bevilgning til et annet prosjekt reduseres tilsvarende.
Kjøp og salg av eiendommer innenfor vedtatte budsjettrammer og
gjennomføring av strategiske eiendomskjøp kan gjøres av rådmannen opp til
10 mill. kroner og formannskapet opp til 20 mill. kroner.
Rådmannen gis fullmakt til å overføre budsjettbeløp i investeringsbudsjettet
som følge av forskyvning av prosjektenes framdrift. Overføringen skjer ved at
budsjettbeløp reduseres i regnskapsåret og overføres til påfølgende år.
Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres.
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5.

BUDSJETTOPPFØLGING OG RAPPORTERING
GJENNOM ÅRET

Formål
Kommunelovens § 47 inneholder bestemmelser om årsbudsjettets bindende virkning.
Skjer det vesentlige endringer av utgifter eller inntekter i løpet av budsjettåret skal
rådmannen informere kommunestyret.

Budsjettoppfølging


Den som får delegert budsjettmyndighet innenfor et rammeområde har plikt til å
føre kontroll med bruken av midlene i forhold til budsjett. Kommunestyrets
bevilgninger i årsbudsjettet, herunder enhetenes nettorammer, er bindende.



Den som får delegert budsjettmyndighet skal påse at eventuelle gaver og
tilskudd brukes i tråd med formålet og de forutsetningene som er satt fra
kommunen.



For å muliggjøre en effektiv budsjettoppfølging, skal det i størst mulig grad
foretas periodisering av budsjettets driftsdel etter at kommunestyret har vedtatt
budsjettet.



Rådmannen skal ved utgangen av hver måned gjøre nødvendige
avviksvurderinger i forhold til budsjettet, og iverksette de eventuelle justeringer i
driften som er nødvendig for å innarbeide avvikene.



Ved fare for overskridelse av det enkelte rammeområdes budsjettramme skal
rådmannen vurdere behovet for å fremme forslag om budsjettendring.

Rapportering til kommunestyret


Kommunestyret skal få seg forelagt tertialrapporter for første og andre tertial.
Tertialrapportene skal gi prognoser for forventede inntekter og utgifter for året
som helhet.



For rammeområder som forventer vesentlige avvik i forhold til vedtatt
nettoramme skal dette kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som
blir iverksatt.



Tertialrapportene skal også vise avvik sett i forhold til de mål og premisser som
er vedtatt i årsbudsjettet. Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med
angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne sted.



Rådmannen fremmer om nødvendig forslag om budsjettendringer.
Endringsforslag begrenses som hovedregel til første tertialrapport, hvor man
blant annet innarbeider nye anslag som følge av revidert nasjonalbudsjett og
kommuneøkonomiproposisjonen.



For investeringsprosjekter skal framdriften og økonomiske forhold
kommenteres.
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Nasjonal rapportering
Rapporteringen av økonomiske og fysiske data er hjemlet i lover og forskrifter.
Nasjonal rapportering (KOSTRA) omfatter elektronisk rapportering til SSB av:
1. Kvartalsvis regnskapsrapportering.
2. Årsregnskapet 15.februar.
3. Tjenesterapportering (elektroniske skjemaer/fra fagsystemer) 15. januar.
Rådmannen er ansvarlig for rapporteringen.
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6.

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSAVSLUTNING

Ansvar og tidsfrister
Kommunene er pålagt å utarbeide årsregnskap og årsberetning for sin virksomhet i
henhold til regnskapsforskriftens §§ 3-12. Bestemmelsene gjelder også for
kommunale foretak opprettet i medhold av Kommunelovens kapittel 11 og
interkommunalt samarbeid etter § 27.
Rådmannen avlegger årsregnskapet innen 15. februar i året etter regnskapsåret, jf.
regnskapsforskriften § 10. Regnskapet underskrives av rådmann og økonomisjef.
Regnskapet er offentlig når det er undertegnet.
Kommunestyret orienteres om foreløpig årsregnskap innen mars i året etter
regnskapsåret.
Rådmannen er ansvarlig for utarbeidelse av årsberetningen i henhold til
regnskapsforskriftens § 10. Årsberetningen skal være utarbeidet innen 31. mars i året
etter regnskapsåret.
Kontrollutvalget skal gi uttalelse til kommunestyret om regnskapet. Kopi av uttalelsen
skal være formannskapet i hende før formannskapet avgir innstilling til
kommunestyret.
Formannskapet skal innstille til kommunestyret i regnskapssaken.
Endelig årsregnskap med noter, årsberetning og årsmelding skal godkjennes av
kommunestyret innen 1. juni året etter regnskapsåret.

Årsregnskap
Årsregnskapet skal bestå av følgende oversikter (jf. § 3 i forskrift om årsregnskap og
årsberetning):






Driftsregnskap.
Investeringsregnskap.
Balanseregnskap.
Økonomiske oversikter.
Noteopplysninger.

Kommunens regnskapsprinsipper følger i vedlegg 9.

Årsmelding
Årsmeldingen skal inneholde:






Økonomisk analyse.
Viktige forhold for å bedømme kommunens stilling og resultatet av driften.
Forhold vedrørende usikkerhet om regnskapet.
Viktige begivenheter inntrådt etter regnskapsårets utløp.
Andre forhold av vesentlig betydning.
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Årsavslutning
Reglementet skal klargjøre hvem som har kompetanse til å foreta strykninger dersom
driftsregnskapet gjøres opp med et underskudd, og til å redusere netto merutgift i
investeringsregnskapet.
Kompetanse til å gjennomføre fulle strykninger i driftsregnskapet:


Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre fulle strykninger dersom
driftsregnskapet gjøres opp med underskudd.

Kompetanse til å gjennomføre delvise strykninger i driftsregnskapet:


Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre delvise strykninger etter følgende
prioritering:
a)
b)
c)

Stryke budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet vedtatt av
kommunestyret selv.
Stryke avsetninger til fond.
Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige
underskudd.

Kompetanse til å redusere overføringsposten:


Rådmannen gis fullmakt til å redusere kommunestyrets budsjetterte
overføringer til investeringsregnskapet dersom investeringsregnskapet ikke
trenger det.

Manglende dekning ved avslutning av investeringsregnskapet:


Rådmannen gis fullmakt til å redusere netto merutgift i investeringsregnskapet
etter følgende prioritering:
a) Budsjettert avsetning til ubundne investeringsfond.
b) Å overføre budsjettert, ikke disponert, bruk av ubundne investeringsfond
til prosjekter med manglende finansiell dekning.
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7.

INNFORDRING OG SALG AV VARER OG TJENESTER.

Utgående fakturaer
Fakturering skal skje via økonomisystemet. De enkelte enhetene har ansvar for å
utarbeide grunnlag og meldinger som skal ligge til grunn for faktureringen, mens
økonomiavdelingen har ansvar for å fakturere og følge opp faktureringen innenfor
oppsatte frister.

Innfordring
De kommunale kravene kan deles i to hovedgrupper:
1. De offentligrettslige krav hvor grunnlaget for å ta betaling er hjemlet i lov, for
eksempel vann- og avløpsavgift og renovasjonsgebyr.
2. De privatrettslige krav som bygger på et avtalerettslig grunnlag, for eksempel
oppholdsavgift, husleier, oppholdsavgift i barnehager, egenbetaling for
hjemmesykepleie og utlån.
Som hovedregel skal saksgangen ved innfordringen av kommunale krav følge
retningslinjer og bestemmelser i Inkassoforskriften av 14. juli 1989. Innfordringen vil
variere noe avhengig av type krav og tvangsgrunnlag. Økonomisjef skal på vegne av
rådmannen koordinere og kvalitetssikre alt innfordringsarbeid i kommunen.
Økonomisjef gis fullmakt til å velge innfordringsstrategi og metode for innkreving av
kravene. Økonomisjefen avgjør hvordan kravene skal innfordres, enten ved
egeninkasso eller ved hjelp av inkassoselskap.
Forsinkelsesrenter og gebyr kan ilegges i henhold til forsinkelsesrente- og
inkassoloven med tilhørende forskrifter.
Rådmannen gis fullmakt til ikke å fakturere eller kreditere beløp under 50 kroner.

Fullmakt til å ettergi tap på fordringer
§ 3 i forskrift av 15. desember 2000 om årsregnskap og årsberetning sier at:
«Balanseregnskapet skal vise status for kommunens og fylkeskommunens eiendeler,
gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret». Dette krever en årlig
gjennomgang av fordringsmassen i balanseregnskapet.
Detaljert reglement for tap på fordringer, herunder vilkår for at krav skal kunne
konstateres som tapt og avskrives, følger i vedlegg 10.
Rådmannen har fullmakt til å ettergi beløp når kravet anses for uerholdelig eller tap
er konstatert.
Tap som følge av at fordringer ettergis dekkes innenfor det aktuelle rammeområdet.
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8.

UTBETALINGER FRA KOMMUNEN –
ANVISNING OG ATTESTASJON

Ved kjøp fra kommunen skal leverandøren som hovedregel sende faktura, som
behandles i kommunens økonomisystem. Det kan også utstedes kredittkort og
kontantkort i henhold til egne retninslinjer.
Det skal foreligge attestasjon og anvisning før utbetaling skjer.

Retningslinjer


Rådmannen delegeres anvisningsmyndighet på alle områder. Fullmakten kan
videredelegeres. Delegeringen fra rådmannen kan gjøres fast eller for et
avgrenset tidsrom.



Den som er delegert anvisningsmyndighet fra rådmannen kan videredelegere
sin fullmakt. Delegeringen kan gjøres fast eller for et avgrenset tidsrom. Alle
som innehar anvisningsmyndighet, innehar samtidig attestasjonsmyndighet,
men kan ikke både attestere og anvise på samme bilag.



Den som er delegert anvisningsmyndighet skal utpeke personer som skal
attestere.

Skjema for delegering av myndighet


Den som deleger anvisningsmyndighet må fylle ut ”Skjema for delegering av
anvisningsmyndighet” (Vedlegg 11). Skjemaet skal fylles ut i ett eksemplar og
sendes økonomiavdelingen.



Den som anviser utpeker personer som skal attestere i ”Skjema for utpeking
av attestanter” (Vedlegg 12). Skjemaet skal fylles ut i ett eksemplar og sendes
økonomiavdelingen.



Anvisningsmyndigheten er ikke gjeldene før regnskapssansvarlig har mottatt
skjemaet for delegering av anvisningsmyndighet.

Begrensninger i anvisningsmyndigheten


Anvisningsmyndigheten gjelder ikke ved anvisning av egne regninger, eller
hvor inhabilitet kan bli gjort gjeldende. I slike tilfeller skal anvisningen foretas
av overordnet anvisningsmyndighet (Eksempel: Rådmannen anviser neste
ledernivås regninger/refusjonskrav. Ordfører anviser rådmannens egne
regninger).



Anvisning og regnskaps-/lønnsregistrering skal ikke foretas av samme person.



Samme person kan ikke både attestere og anvise samme faktura/timeliste.
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Opphør av anvisningsmyndighet


Regnskapsansvarlig skal straks ha melding nå anvisningsmyndighet opphører,
for eksempel ved opphør av tjenesteforhold, endringer o.l.



Regnskapsansvarlig skal også ha melding når personer som er utpekt som
attestanter ikke lenger skal ha denne rollen.



Dersom utøvelse av delegert anvisningsmyndighet ikke tilfredsstiller de krav
som stilles til god intern kontroll (jf. foranstående punkter), skal dette
rapporteres til vedkommende leder.

Attestasjon
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.



Attestasjonen skjer uten unødig opphold.

Anvisning
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.



Anvisningen skjer uten unødig opphold.

Kredittkort
Det kan utstedes personlige kort til den enkelte ansatte, men Søgne kommune er å
anse som eier av kortet og står ansvarlig for at kortavtalen overholdes. Følgende
retningslinjer gjelder for utdeling og bruk av kredittkort:


Kredittkort begrenses som hovedregel til enhetsledere og rådmannens
ledergruppe (rådmannen, kommunalsjefer, organisasjonssjef og økonomisjef).
Dersom enhetsleder anser at andre i enheten har behov for kredittkort må det
søkes særskilt om det til Økonomiavdelingen.
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Ansatte som skal ha kredittkort ihht. punkt 1 ovenfor må kontakte
Økonomiavdelingen, og fylle ut eget søknadsskjema fra banken. Det kreves
legitimasjon med pass.



Kredittkortet skal kun benyttes til tjenesteformål. Utgifter som er dekket ved
bruk av kredittkort skal belastes den enkelte enhet på samme måte som ved
andre betalingsformer.



Det er ikke tillatt å benytte kortet til private formål.



Kredittkortet skal heller ikke benyttes til å ta ut kontanter.



Den enkelte enhet er ansvarlig for å dekke eventuelle administrasjons- og
rentekostnader forbundet med kredittkortet. Faktura forfaller til betaling den
15. i hver måned, og det påløper en måneds rente på forfalt, ikke innbetalt
beløp. Bruk av kredittkortet skal dokumenteres ved å legge ved kvitteringer for
de enkelte transaksjonene.



Ved tap av kort skal kortholder sperre kortet umiddelbart.

Utgiftene som betales med kredittkort attesteres og anvises på vanlig måte.

Kontantkort
Det kan utstedes kontantkort til de enkelte avdelinger og enheter for å betale mindre
beløp hvor faktura ikke er hensiktsmessig. Disse kortene erstatter de tidligere
håndkassene, og er begrenset oppad til et visst beløp. Kortene skal gjøres opp minst
en gang i året og beløpsgrense for hver avdeling/enhet skal fremgå av årsregnskapet
(per 31.12.2013 varierte rammen fra 1 000 kroner til 10 000 kroner).
Kontantkortene skal kun benyttes til tjenesteformål. Utgifter som er dekket ved bruk
av kortene belastes den enkelte enhet på samme måte som ved andre
betalingsformer. Utgiftene dokumenteres, attesteres og anvises på vanlig måte.
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9.

INVESTERINGSPROSJEKTER

Formål:
Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av
investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet gjelder større
investeringsprosjekter, på over 10 mill. kroner, men kan benyttes også for mindre
prosjekter.

Definisjoner/bestemmelser:
Avgrensing mot driftsregnskapet fremgår av standard nr. 4 i GKRS (GKRS: God
kommunal regnskapsskikk).
I vurderingen av skillet mellom drifts- og investeringsregnskapet er avgrensning av
vurderingsenhet viktig. Vurderingsenheten kan bestå av:


en enkelt eiendel (eks. vei, bil, kopimaskin)



to eller flere eiendeler som fremstår som en enhet (eks. datanettverk)



en identifiserbar del av en større enhet, som kan ha forskjellig økonomisk
levetid (f.eks. heis i bygg)

Investeringer gjelder anskaffelse av eiendeler til varig eie eller bruk, og som har en
vesentlig verdi. Dette medfører etter dagens regler investeringer på over 100 000
kroner og med en levetid på minst 3 år. Dersom et prosjekt består av flere
vurderingsenheter må hver av disse oppfylle kravet på 3 år og 100 000 kroner.
Investeringsinstruksen omfatter:


Nybygg og nyanlegg.



Inventar og utstyr inkl. IKT-investeringer, maskiner og kjøretøyer.



Løpende investeringer.

Alle investeringer budsjetteres og regnskapsføres i henholdsvis
investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet.

Forholdet til kommunens plansystem
Investeringer fremmes gjennom rådmannen i forbindelse med den årlige rullering av
økonomiplan/årsbudsjett:


Arbeidet med forprosjekt og detaljprosjektering skal følge utviklingen i
økonomiplan/årsbudsjett.



Bevilgning til forprosjekt skal være inntatt i årsbudsjett før planlegging
igangsettes.
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Endelig investeringsramme inntas i årsbudsjettet når forprosjektet er avsluttet
og klart for anbudsinnhenting.



Alle utgifter til drift og vedlikehold skal kostnadsberegnes og spesifiseres, og
tas inn i årsbudsjett/økonomiplan samtidig med endelig investeringsramme



I unntakstilfeller kan investeringsprosjekter fremmes utenom denne rutinen. I
så fall gjelder egen rutine for saksgang - se pkt. ”Investeringsprosjekter
utenom økonomiplanen / årbudsjettet”.

Investeringsprosjekter utenom økonomiplanen/årsbudsjettet
Dersom det viser seg nødvendig å fremme forslag om investeringer utenom den
vanlige planleggingsprosess, skal behovsutredning fremmes for rådmannen som
avgjør om saken skal fremmes for formannskapet og kommunestyret. Ved positiv
avgjørelse i formannskapet kan arbeidet med forprosjekt igangsettes straks.

Forprosjekt
Det skal som hovedregel utarbeides forprosjekt. Ved mindre investeringer kan
forprosjekt utgå. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre dette.

Administrasjon
Rådmannen har ansvaret for å gjennomføre eventuelle låneopptak. Rådmannen er
byggherre/eier av investeringen (driftsansvar) og har ansvaret for at den økonomiske
styringen og finansieringen er i orden. Rådmannen er ansvarlig for fremdrift,
rapportering og utarbeidelse av sluttregnskap.

Finansiering
Det skal foretas en grundig og dokumenterbar kvalitetssikring av samtlige
finansieringskilder i hvert enkelt investeringsprosjekt.

Vedtatt økonomiplan/årsbudsjett
Når kommunestyret har vedtatt økonomiplan/årsbudsjett kan arbeid med prosjektet
settes i gang for de investeringer som har fått bevilgning.

Detaljprosjektering
Detaljprosjektering kan igangsettes når prosjekt og kostnadsramme er godkjent.

Byggestart
Når investeringsprosjektet er vedtatt i årsbudsjett og kostnadsoverslaget ligger
innenfor vedtatt ramme og kommunen har fått tilsagn om eventuelle tilskudd kan
arbeidet settes i gang. De enkelte deler av arbeidet skal heller ikke igangsettes før
kontrakter med entreprenører og leverandører er inngått.
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Oppfølging i byggetiden
Det skal påses at byggearbeidene utføres innenfor bevilgningsrammen, samt at
byggeregnskapet til enhver tid gir tilfredsstillende oversikt.

Prosjektregnskap
Det skal utarbeides prosjektregnskap for alle investeringer. Bevilgning som skal
dekke flere investeringer med eget prosjektnummer budsjetteres på det enkelte
prosjekt, slik at samsvar mellom budsjett og regnskap oppnås.
Prosjektregnskap/rapport skal tertialvis fremlegges for kommunestyret.
Alle investeringsprosjekter gjennomgås i forbindelse med den løpende rapportering
jf. kravene til rapportering i regnskapsforskriften. For fullførte investeringer skal det
foretas en regnskapsmessig avslutning.

Tilleggsbevilgning
Utvidelse av kostnadsrammen må forelegges kommunestyret før totalbevilgningen
overskrides. Dersom overskridelse av vedtatt kostnadsramme kan forventes,
utarbeider byggherren/eier av investeringen sak om dette, med finansieringsforslag,
til politisk behandling. Rådmannen kan stoppe investeringen inntil politisk behandling
er sluttført.

Overtakelse/Overlevering
Bygget kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest og
eventuelt andre tilsynsmyndigheter har gitt tillatelse/godkjenning.
Det skal påses at varen som er levert er i overensstemmelse med bestilling / anbud.

Sluttrapport med regnskap
Etter at prosjektet er ferdig skal det utarbeides sluttrapport med regnskap.
Sluttregnskapet skal inneholde forslag til vedtak mht. å dekke inn overskridelse eller
å disponere eventuell overfinansiering.
Det er ellers byggherren/eier av investeringen som har ansvaret for at sluttregnskap
utarbeides og fremlegges for kommunestyret.
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10. INNKJØPSREGLEMENT ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER
Formål og omfang
Formålet er å sikre at alle anskaffelser til Søgne kommune utføres i henhold til
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Reglementet gjelder for alle innkjøp av
varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for eller på vegne av Søgne
kommunes virksomheter.

Innkjøpssamarbeid via Knutepunkt Sørlandet
Det er etablert et interkommunalt innkjøpssamarbeid via Knutepunkt Sørlandet.
Samarbeidet er organisert etter vertskommuneprinsippet, og koordineres via
innkjøpsavdelingen i Kristiansand kommune. Nærmere informasjon om
innkjøpssamarbeidet finnes via kommunens intranett, under «Økonomi» og
«Innkjøpsordningen». Her finnes blant annet oversikt over rammeavtaler, prosedyrer
for anskaffelser og til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, terskelverdier og
retningslinjer. I tillegg finnes skjemaer, for eksempel for anskaffelsesprotokoll.
Ved deltakelse i konkurranser i regi av KnS-i skal kommunen som hovedregel stille
med en representant i brukerutvalget. Brukerrepresentanten skal være en fagperson,
og skal bidra til følgende:


Få frem hvilke produkter som må med i konkurransen, og definere behov og
spesifisere dette i en beskrivelse.



Hjelpe å utforme konkrete spesifikasjoner som er knyttet til anskaffelsen.



Definere hvilke krav vi har til vår leverandør (kvalifikasjonskrav).



Definere tildelingskriterier. Hvordan skal vi vurdere tilbudene?



Evaluere tilbudene.



Koordinere informasjon til og fra diverse enheter i kommunen.



Delta i evalueringsmøter. Avtalen må følges opp i avtaleperioden.

Brukerrepresentanten skal også, sammen med Økonomiavdelingen, bidra til at
rammeavtalen er kjent i kommunen.
Økonomisjef gis fullmakt til å undertegne innkjøpsavtaler som KnS-i har
fremforhandlet på vegne av kommunen. Denne fullmakten kan delegeres videre til
ansatte i Søgne kommune eller KnS-i.

Generelle krav til innkjøpsarbeidet
Alle anskaffelser skal:
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Utføres i henhold til relevante gjeldende lover, forskrifter og standarder
innenfor aktuelt fag, bransje eller sektor og gjeldende HMS regelverk



Utføres i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer
og med høy integritet.



Utføres i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende alminnelige vilkår for
kjøp av henholdsvis handelsvarer og tjenester.



Der det er mulig, vurderes ut fra det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

Kommunens leverandører må:


Oppfylle alle offentlige krav om registrering.



Til enhver tid være a jour med alle offentlige økonomiske krav.



Følge Mva-lovens retningslinjer for fakturaens innhold og beskrivelse.



Ha ordnede arbeidsavtaler med sine ansatte, og de skal ha lønns- og
arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som kan ansees normalt i området.

Den enkelte utfører skal basere sine innkjøp på følgende prinsipper:


Konkurranseprinsippet. Ethvert kjøp skal så sant det er mulig baseres på
konkurranse. Det er den enkelte utfører som er ansvarlig for å dokumentere at
det skjer, og har bevisbyrden.



Forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.



Utvelgelse gjennom objektive og ikke-diskriminerende kriterier.



Likebehandling. Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av tilbydere på
grunn av deres nasjonalitet eller geografisk tilhørighet skal ikke finne sted.



Alle anskaffelsesprosesser skal utføres etter kommunens etiske retningslinjer
og høy forretningsetikk.



Fortrolig saksbehandling. Det skal hindres at konfidensiell informasjon
vedrørende anskaffelsesarbeidet kommer uvedkommende til kunnskap.
Spredning av slik informasjon under saksbehandlingen skal derfor begrenses
til det strengt nødvendige.



Habilitet. Her gjelder forvaltningslovens regler om habilitet.



Ved anskaffelser med verdi større enn 100 000 kroner eksl. mva. bør ikke
saksbehandling og beslutninger ivaretas av en og samme person alene, men
utføres med flere personer involverte i prosessen. Oppstår det uenighet
mellom partene skal tvisten avgjøres av rådmannen.

Ved planleggingen av en anskaffelse skal det tas hensyn til:


Anskaffelsens virkning på helse, miljø og sikkerhet.



De avhendelses- eller kondemneringsproblemer som kan oppstå.



Universiell utforming med tanke på best mulig tilgjengelighet for flest mulig
brukere.
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Innkjøpsprosessen
Punkt for punkt
1. Behov oppstår.
2. Sjekk om innkjøpet dekkes av allerede inngåtte rammeavtaler. Liste over
rammeavtaler inngått gjennom innkjøpssamarbeidet ligger på intranettsidene til
innkjøpssamarbeidet. Hvis innkjøpet dekkes av rammeavtale skal denne
benyttes. Hvis ikke går en videre med punkt 3-5 nedenfor, enten for å gjøre et
enkeltkjøp eller for å inngå en ny rammeavtale.
3. Vurder verdien på anskaffelsen. Verdivurderingen skal kunne dokumenteres i
ettertid. Beløpsgrensene skal praktiseres ut fra totalkostvurdering. Det er ikke
tillatt å dele opp kjøp i prosjekter eller liknende for å komme under eksempelvis
den nasjonale grenseverdi, og det er kommunen som helhet som skal vurderes i
denne sammenhengen. Beløpsgrensene beregnes eksklusiv merverdiavgift.
4. Terskelverdiene bestemmer prosedyre, jf. omtale nedenfor. De til enhver tid
gjeldende beløpsgrensene finnes på intranettsidene til innkjøpssamarbeidet. For
store anskaffelser vurderes bruk av konsulentbistand. Innkjøpssamarbeidet i
Knutepunkt Sørlandet har inngått rammeavtale for slik bistand.
5. Avtalen må følges opp i løpet av kontraktsperioden.

Mindre kjøp
(verdi under 100 000 kroner eksl. mva. med terskelverdier per 2014)
Omtales i forskrift om offentlig anskaffelse, del 1.
Prosedyre:




Forespørre minst 3 ulike leverandører (dersom det finnes).
Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet velges. Dvs. det tilbudet som for
kommunen er mest fordelaktig med hensyn til totaløkonomi.
Navn på forespurte leverandører, pris og underlag for tildeling skal kunne
dokumenteres.

Mellomstore kjøp (verdi mellom kr. 100.000 og nasjonal terskelverdi på
500 000 kroner eksl. mva. med terskelverdier per 2014)
Omtales i forskrift om offentlig anskaffelse, del 1.
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Prosedyre:





Forespørre minst 3 ulike leverandører (dersom det finnes). Det skal lages et
konkurransegrunnlag (se mal på innkjøpssamarbeidets intranettsider)
Skatte- og mva-attest og HMS-egenerklæring skal innhentes fra leverandør.
Tilbud vurderes ut fra tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget.
Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet velges. Valget skal gjøres ut fra
kriteriene i konkurransegrunnlaget og dokumenteres i en anskaffelsesprotokoll (se
mal på innkjøpssamarbeidets intranettsider).

Store kjøp, verdi mellom nasjonal og EØS terskelverdi (verdi mellom
500 000 og 1 600 000 kroner eksl. mva. med terskelverdier per 2014)
Omtales i forskrift om offentlig anskaffelse, del 2.
Prosedyre:
 Definere behov og utarbeide konkurransegrunnlag (se mal på
innkjøpssamarbeidets intranettsider).
 Skatte-, mva-attest og HMS-egenerklæring skal innhentes fra leverandør.
 Kunngjøres på Doffin.no.
 Tilbudsfrist skal være innen rimelig tid, tre uker anbefales.
 Tilbud vurderes ut fra tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget.
 Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet velges. Valget skal gjøres ut fra
kriteriene i konkurransegrunnlaget og dokumenteres i en anskaffelsesprotokoll (se
mal på innkjøpssamarbeidets intranettsider).
 Utsendelse av tildelingsbrev og avslagsbrev – intensjon om å inngå avtale.
 10 dagers innsigelsesfrist for leverandør som ikke blir tildelt kontrakt.
 Signering av kontrakt.

Store kjøp, verdi over EØS terskelverdi
(verdi over 1 600 000 kroner eksl. mva. med terskelverdier per 2014)
Omtales i forskrift om offentlig anskaffelse, del 3.
Prosedyre:
 Definere behov, og utarbeide konkurransegrunnlag (se mal på
innkjøpssamarbeidets intranettsider).
 Skatte- og mva-attest og HMS-egenerklæring skal innhentes fra leverandør.
 Kunngjøres på Doffin.no.
 Tilbudsfrist, se forskriften.
 Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet velges. Valget skal gjøres ut fra
kriteriene i konkurransegrunnlaget og dokumenteres i en anskaffelsesprotokoll (se
mal på innkjøpssamarbeidets intranettsider).
 Utsendelse av tildelingsbrev og avslagsbrev – intensjon om å inngå avtale.
 10 dagers innsigelsesfrist for leverandør som ikke blir tildelt kontrakt.
 Signering av kontrakt.
 Konkurranseresultatene skal kunngjøres.
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11. INVENTARPROTOKOLL
Kommunene plikter å ha god internkontroll og kunne dokumentere denne. Som en
del av arbeidet med god internkontroll skal kommunen føre en enkel og
hensiktsmessig form for inventarprotokoll.
Kommunaldepartementet har anbefalt å inventarføre spesielt kostbart og/eller lett
omsettelig utstyr. Dette for å gardere seg mot at ting blir bortført og solgt og ikke
primært for å ha oversikt over formuen. En bør imidlertid ta hensyn til begrepene
vesentlighet og risiko for å vurdere hva som bør inventarføres.
Hvis en gjenstand enten enkeltvis eller flere samlet utgjør en vesentlig verdi, bør
dette være gjenstand for inventarføring. Det samme gjelder for gjenstander som har
en viss egenverdi og som samtidig er enkel å fjerne uten at det blir registrert av
andre.

Gjenstand for registrering
Inventar og utstyr med innkjøpspris på mer enn 100 000 kroner for en enkelt
gjenstand, eller for en pakke bestående av flere komponenter som naturlig hører
sammen, skal registreres.
For eksisterende beholdning tas med enkeltgjenstander eller pakke som nevnt over,
dersom nåverdi eller markedsverdi vurderes til minst 100 000 kroner.
Inventar og utstyr som anslås å ha en markedsverdi lavere enn 100 000 kroner men
som kan ha høy nytte- eller bruksverdi tas også med. Her må det gjøres en
skjønnsmessig vurdering, men slike gjenstander kan være:





Tekniske apparater, inkl. medisinske apparater, verktøy, maskiner
Kontormaskiner.
Kunstverk, gaver eller andre verdifulle gjenstander som eies av kommunen.
Attraktive gjenstander hvor det er en klar tapsrisiko til stede.

Følgende skal ikke registreres:
 Gulv og veggfaste gjenstander.
 Forbruksvarer.
 Kontorutstyr.

Innholdet i registreringen
Registreringen skal hvis mulig gi opplysninger om:
 Type gjenstand, og merke/modell
 Plassering
 Innkjøpsdato og -sted
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 Anskaffelsesbeløp
 Bilag-/fakturanr.
For kunstverk må verkets art, kunstnerens navn, verkets tittel, mål og eventuelt
registreringsnummer fremgå.

Ansvarlig for registreringen
Det formelle ansvar tilligger den enkelte enhetsleder. Lederen kan utpeke en navngitt
medarbeider som har det funksjonelle ansvar for at registrering og kontroll blir
gjennomført i samsvar med gjeldende reglement. Ansvaret for utstyret tilligger den
enkelte medarbeider hvor utstyret forefinnes. Ansvaret opphører ikke før skriftlig
melding er sendt registreringsfører om at utstyret er kassert, overført til annen enhet
o.l.

Kontroll
Det skal minst en gang i året foretas kontrolltelling av det registrerte utstyr. Dersom
det mangler utstyr må kommunen vurdere om det foreligger eventuelt tyveri som må
anmeldes.
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12. GAVEREGLEMENT
Følgende regler gjelder for gaver til kommunen:


Alle tilbud om gaver skal legges fram for rådmannen eller den han bemyndiger
til behandling og protokolleres.



Pengegaver o.l. skal straks registreres i kommunens regnskaper og avsettes
på fond der dette er aktuelt.



Pengegaver o.l. som ikke disponeres med det samme skal settes inn på
kommunens bankkonto. Det skal føres et eget enkelt regnskap for hver gave.



Dersom giveren ikke har betinget hva gaven konkret skal brukes til
bestemmes dette av rådmannen eller den han bemyndiger.



Alle bevegelser skal registreres i regnskapet for gaven og dokumenteres med
bilag. Alle transaksjoner bokføres fortløpende i kommunens regnskap.

Når det gjelder gaver til ansatte vises det til kommunens etiske retningslinjer.
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Vedlegg 1 - Finansreglement

Finansreglementets virkeområde
Hensikten med reglementet
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning.
Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som
gjelder, og underliggende rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet
definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og
forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av
lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for SØGNE kommune. Reglementet gjelder også for
virksomhet i kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven § 27. I den grad disse virksomhetene har en egen
finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet.

Hjemmel og gyldighet
Hjemmel
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:


Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52



Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD
9.juni 2009.

Gyldighet


Reglementet trer i kraft fra og med kommunestyrets vedtak.
Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode.



Dette reglementet med tilhørende rutiner erstatter alle tidligere regler og
instrukser som kommunestyret eller annet politisk organ har vedtatt for
SØGNE kommunes finansforvaltning.



Reglementet har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at avtaler som allerede
er inngått mellom leverandører og kommunen skal løpe frem til forfall.

Forvaltning og forvaltningstyper
I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle
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aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet
er det vedtatt målsettinger, strategier og rammer for:


Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.



Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler



Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva.

Formålet med kommunens finansforvaltning
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt
stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor
definerte risikorammer.
Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:


Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke
løpende forpliktelser.



Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig
avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv
på plasseringene.



Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav
til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i
lånekostnader.



Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi en god langsiktig
avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens
innbyggere et best mulig tjenestetilbud

Generelle rammer og begrensninger


Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta
stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko,
jfr. kommunelovens § 52.



Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle
markeder og instrumenter.



Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen,
herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger
rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for
kommunestyret som anses som prinsipielle.
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Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige
rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at
finansforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er
eksponert for.



Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette
reglementet.



Det er ikke anledning til å avvike finansreglementet. Ved konstatering av avvik
mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal slikt avvik
lukkes uten ugrunnet opphold. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt
økonomisk konsekvens av avviket dersom det er vesentlig, skal uten ugrunnet
opphold rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer
som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.



Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide
nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er
i overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.



Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt
gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens
finansforvaltning.



I forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. Se for øvrig kap.
8.5.

 Kommunen kan i sin finansforvaltning benytte seg av andre finansielle
instrumenter, såkalte avledede instrumenter/derivater. Slike instrumenter skal være
konkret angitt under de enkelte forvaltningsformer og må benyttes innenfor
risikorammene for underliggende aktiva eller gjeld og skal inngå ved beregning av
finansiell risiko.
Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål
(inkl. ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige aktiva omtales i fortsettelsen
hver for seg.

Risikoklasser
Plasseringer i verdipapirer kan grovt deles inn i følgende risikoklasser, hvor
risikoklasse 1 er kjennetegnet med lavest risiko og risikoklasse 6 er kjennetegnet
med høyest risiko.
Risikoklasse 1
Obligasjoner/sertifikater utstedt av stat eller foretak med
statsgaranti innenfor OECD, samt satsobligasjonsfond
Risikoklasse 2
Obligasjoner med fortrinnsrett, obligasjoner/sertifikater utstedt
av statsforetak, fylkeskommuner og kommuner, kraftverk med
garanti fra kommune/fylkeskommune, banker,
forsikringsselskap og kredittforetak, innskudd i banker.
Pengemarkedsfond med lav risiko, samt obligasjonsfond som
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Risikoklasse 3

Risikoklasse 4
Risikoklasse 5
Risikoklasse 6

ikke inneholder industri og ansvarlige lån jfr.
Verdipapirfondenes bransjestandard for informasjon og
klassifisering av rentefond
Obligasjoner/sertifikater utstedt av industriforetak eller fond
med tilsvarende risiko.
Obligasjoner, sertifikater og innskudd som inngår i Risikoklasse
2 og Risikoklasse 3, (enten enkeltvis eller gjennom
verdipapirfond), skal minimum være ratet “investment grade”,
(eller banken skal ha en “investment grade”), dvs. rentepapirer
med rating BBB- eller bedre, av anerkjent internasjonalt eller
norsk ratingselskap/finanshus
Strukturerte produkter, (kapitalsikrete obligasjon), klassifiseres
normalt i denne risikoklassen grunnet normalt lavere likviditet
enn i ordinære obligasjoner.
Eiendom, konvertible obligasjoner, ansvarlige lån,
fondsobligasjoner, kombinasjonsfond, hedgefond, og high yield
fond dvs. lavere kredittrating enn BBBAksjefond og allokeringsfond
Egenkapitalbevis, enkeltaksjer og private equity

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål
Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens midler til driftsformål (herunder
ledig likviditet) i bankinnskudd, pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer
med kort løpetid. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).
Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for
banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum
internasjonal kredittrating BB- eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale
om trekkrettighet.
Kommunens driftslikviditet skal som hovedregel plasseres i kommunens
hovedbank, eventuelt supplert med innskudd i andre større spare- eller
forretningsbanker. Det stilles da krav til at spare- eller forretningsbanker har
minimum internasjonal kredittrating BB- (eller tilsvarende kredittrating), eller
at innskudd pr. bank utgjør maksimalt NOK 2 mill.
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til
dekning av kommunens løpende forpliktelser de nærmeste 3 måneder, kan
plasseres etter følgende retningslinjer:

Innskudd i bank
For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:
a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder
b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 100
mill.
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Andeler i pengemarkedsfond
For plassering i pengemarkedsfond gjelder følgende:
a) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med bred
verdipapirforvaltning og som inngår som en del av anerkjent
institusjon/finanskonsern.
b) Det skal kun plasseres i fond med rentefølsomhet kortere enn 12
måneder.
c) Ingen enkeltpapirer i noen pengemarkedsfond skal ha lavere kredittrating
enn BBB- (”investment grade”) på investeringstidspunktet, eller vurdert av
forvalter til å ha minimum tilsvarende kredittkvalitet.
d) Porteføljen i aktuelle pengemarkedsfond kan bestå av papirer i følgende
sektorer:
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
- Rentebærende NOK denominerte papirer utstedt eller garantert av
OECD/EØS stater.1
- Obligasjoner med fortrinnsrett.2
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske
kommuner eller fylkeskommuner.
- Rentebærende papirer, i form av ”senior” sertifikat 3 – og
obligasjonslån, utstedt eller garantert av norske banker eller
kredittinstitusjoner.
e) Det kan ikke plasseres midler i pengemarkedsfond som
inneholder industriobligasjoner eller ansvarlige lån.
f) Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes, og
midlene skal alltid være tilgjengelige på få dager.
g) Det kan ikke plasseres mer enn NOK 200 mill. i et enkelt
pengemarkedsfond.
h) Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten i et enkelt pengemarkedsfond skal
ikke overstige 1,5 år.

Direkte eie av verdipapirer
For direkte plassering i rentebærende papirer gjelder følgende:
a) Det skal kun plasseres i rentebærende papirer med kortere løpetid enn 12
måneder til endelig forfall.
1

Rentepapirer som utstedes i norske kroner, men utsteder kan være utenlandsk stat eller statsgarantert selskap

2

Obligasjoner utstedt av finansinstitusjoner som låner ut til kunder med pant i eiendom. Disse pantene er typisk innenfor 60% av
markedsverdi av boligene og de utstedte obligasjonene har særskilt forttrinnsrett i pant
3

Ordinære obligasjoner. Dette utelukker ansvarlig lån, fondsobligasjoner og andre hybridinstrumenter som har en risiko nærmere aksjer
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b) Ingen enkeltpapirer i skal ha lavere kredittrating enn BBB- (”investment
grade”) på investeringstidspunktet, eller vurdert av forvalter til å ha
minimum tilsvarende kredittkvalitet.
c) Papirene kan bestå av:
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner
eller
fylkeskommuner.
- Rentebærende papirer, i form av ”senior” sertifikat – og obligasjonslån,
utstedt eller garantert av norske banker eller kredittinstitusjoner.
c) Det kan ikke plasseres midler direkte i industriobligasjoner, ansvarlige
lånekapital, fondsobligasjoner, grunnfondsbevis eller aksjer.
d) Ingen enkeltplassering i rentebærende papirer kan utgjøre mer enn kr 20
mill. Unntatt fra denne begrensningen er plasseringer i statspapirer.

Felles plasseringsbegrensninger


Kommunens samlete innskudd i bank/kredittinstitusjon (inkl. direkte
eie av verdipapirer utstedt eller garantert av institusjonen) skal ikke
overstige 4 % av institusjonens forvaltningskapital.



Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige10 % av
fondets forvaltningskapital.

Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31.
august, legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen
av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal rådmannen
etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen
gjennom året og status ved utgangen av året.
Rapporten skal minimum angi følgende:


Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner
(markedsverdier) og i prosent av de samlede midler til driftsformål.



Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter



Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning,
rentebetingelser/avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i
risikoeksponering.



Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og
rammene i finansreglementet.
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Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige
finansieringsavtaler
Vedtak om opptak av lån
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak
skal som minimum angi lånebeløp.
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak har rådmannen fullmakt til å
gjennomføre låneopptak, herunder godkjenne lånevilkårene, og for øvrig forvalte
kommunale innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i
tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak. Rådmannens
fullmakt innebærer også fullmakt til opptak av nye lån til refinansiering av
eksisterende gjeld. Kommunens gjeldsbrev skal undertegnes av rådmannen.

Valg av låneinstrumenter
Det kan kun tas opp lån i norske kroner.
Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i
livselskaper. Det er også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og
obligasjonsmarkedet. Lån kan tas opp som åpne serier (rammelån) og uten avdrag
(bulletlån).
Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.

Tidspunkt for låneopptak
Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt
investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling og
generelle markedsforhold.

Konkurrerende tilbud
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal
normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det gjøres
unntak fra denne reglen for situasjoner hvor kommunen velger å legge ut
sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat.
Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i statsbank.

Valg av rentebindingsperiode – bruk av
sikringsinstrumenter
Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og
rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og
innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og
stabilitet i lånekostnader.
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende;
a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for
renteregulering/forfall
7
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b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet
rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være
mellom 1 og 5 år.
c) Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % og maksimalt
70 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over).
For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige
renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan
benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for kommunens lånegjeld.
Forutsetninger for å gå inn i slike kontrakter skal være at en totalvurdering av
renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt tilsier at slik endring er
ønskelig.
Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen, og
beregninger under punkt b) skal inkludere FRA- og SWAP-kontrakter. Hensikten bak
hver derivatkontrakt skal dokumenteres. Det skal kun benyttes større banker som
motpart ved slike kontrakter.

Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende;
a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at
refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses.
b) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen
fordeler låneopptakene på flere lånegivere.

Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31.
august rapportere på status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter
årets utgang rapportere til kommunestyret på utviklingen gjennom året og status
ved utgangen av året.
For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres om følgende:


Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året.



Konvertering av eldre lån så langt i året.



Sammensetning og verdi av låneporteføljen fordelt på de ulike typer passiva



Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding



Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser



Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering,
gjenværende rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens
økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt forestående
finansierings-/refinansieringsbehov.
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Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og
rammene i finansreglementet

Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva.
Formål
Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre en
langsiktig avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne i SØGNE kommune et godt
tjenestetilbud. Det styres etter en investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig
som en søker en rimelig årlig bokført avkastning.
Som langsiktige finansielle aktiva regnes de midler som kommunen i sin
planlegging ikke har lagt opp til å bruke til driftstiltak eller investeringstiltak innenfor
en tidsramme av 2 år. I kommunens regnskap inngår disse midlene i fondene som
fremkommer på balansens passivaside.

Vekting av aktivaklasser
Aktivaklasser

Min

Strategi

Maks

Risikoklasse

Pengemarked/bankinnskudd

5%

10 %

37 %

1-3

Norske obligasjoner

20 %

35 %

50 %

1-3

Globale obligasjoner

15 %

30 %

50 %

1-3

Norske aksjer

3%

5%

7%

5

Globale aksjer

15 %

20 %

25 %

5

Kommunens aksjer i Agder Energi, og andre strategiske aksjer anskaffet etter
kommunestyrets vedtak, er unntatt fra allokeringsrammene ovenfor. Den strategiske
aktivaallokeringen i tabellen ovenfor innebærer at kommunen er forhindret fra å
plassere sine langsiktige finansielle aktiva i risikoklasse 4 og 6. Rådmannen gis
fullmakt til å endre vektingen av de ulike aktivaklassene (strategi) innenfor de
minimums- og maksimumsandelene som er fastsatt av kommunestyret.
Aktivaklassen norske obligasjoner skal bestå av obligasjonsfond hvor enkeltpapirene
i fondene i hovedsak skal ha rating tilsvarende investment grade (høyere enn BBB-).
Det tillates at forvalter legger skyggeratinger til grunn. Det åpnes for at kommunen
kan investere i fond som også investerer i papirer med en kredittrating som er lavere
enn ”investment grade”. Denne andelen skal være maksimalt 15% i hvert fond.
Investeringer i globale obligasjoner skal skje gjennom valutasikrede verdipapirfond
som er omfattet av 85/611/EØF med senere endringer (UCITS-direktivet).
Enkeltpapirene i fondene i hovedsak skal ha rating tilsvarende investment grade
(høyere enn BBB-). Det tillates at forvalter legger skyggeratinger til grunn. Det åpnes
for at kommunen kan investere i fond som også investerer i papirer med en
kredittrating som er lavere enn ”investment grade”. Denne andelen skal være
maksimalt 15% i hvert fond.
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Rebalansering av porteføljen
For å beholde avkastning- og risikonivået som kommunen har fastlagt må
sammensetningen av aktiva rebalanseres til strategien med jevne mellomrom.
Søgne kommune sin portefølje skal uansett minimum rebalanseres når faktiske
porteføljevekter er lik maksimums- eller minimumsgrensene. Rebalansering skal i
utgangspunktet bringe porteføljevektene tilbake til utgangspunktet. Rebalansering
kan avvike fra markedsmessige syn.

Risiko og likviditetsmål
Kortsiktig risiko
Porteføljen skal, med en sannsynlighet på 95 %, ikke ha en avkastning lavere enn
minus 2,6 % over en 12-måneders periode. Unntak herfra kan statistisk påregnes i
ett av 20 år. Det er beregnet (ved hjelp av såkalt Value at Risk-beregning, VaR) at
strategiens rullerende 12-måneders avkastning med 95 % sannsynlighet ikke vil
være lavere enn minus 2,6 %.
Kredittrisiko
Låntakere som inngår i porteføljen skal være ratet fra Moody’s eller Standard &
Poor’s eller tilsvarende. Ratingen skal være i henhold til rammene ovenfor. Om
låntageren har rating fra både Standard & Poor’s og Moody’s kreves det at minst en
av dem ligger på angitt nivå. For norske låntagere som ikke har rating av Moody’s
eller Standard & Poor’s skal forvalter foreta grundig kredittvurdering eller fremskaffe
kredittvurdering av andre institusjoner. Kredittvurderingen skal være på nivå med
ratingen i rammene over.
Valutarisiko
a) Investeringer i utenlandske obligasjoner skal skje via egne verdipapirfond som skal
være valutasikret til NOK.
b) Investeringer i utenlandske aksjer valutasikres normalt ikke, men rådmannen gis
fullmakt til å foreta valutasikring hvis markedsforholdene tilsier det.
c) Det tillates tatt i bruk derivater som ledd i valutasikringen. Følgende
sikringsinstrumenter kan benyttes: valutaterminer og valutaswaper i tillegg til
spotforretninger.

Renterisiko
Følgende rammer gjelder for gjennomsnittlig
rentedurasjon) for de ulike aktivaklasser:

durasjon

(kredittdurasjon

Min
0,1

Strategi
0,5

Maks
1

Norske obligasjoner

1

3

5

Globale obligasjoner

2

5

7

Pengemarked

og

Etikk
Det skal ikke foretas investeringer i aksjer som kan skade kommunens omdømme. I
forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. Dette skal vektlegges ved valg
av kapitalforvaltere.
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Bruk av referanseindeks
Følgende referanseindekser skal benyttes for å sammenligne avkastnings- og
risikoresultatene i delporteføljene:






Globale aksjer: Morgan Stanley Capital International All Countries Index (MSCI All
Countries Index)
Norske aksjer: Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)
Internasjonale obligasjoner (investment grade): Barclays Capital Global Bond
Aggregate Index (valutasikret til NOK)
Pengemarked Norge: 3 måneders norsk statsobligasjonsindeks (ST1X)
Norske obligasjoner: 3 års statsobligasjoner (ST4X)

Referanseindeksavkastningene
porteføljeavkastningene.

skal

rapporteres

sammen

med

Gjennomføring
Rådmannen fastsetter nødvendige instrukser for forvaltningen av kommunens
langsiktige midler. Kapitalforvaltningen kan forestås av eksterne forvaltere med
konsesjon fra Finanstilsynet eller tilsvarende myndigheter i EØS-området.

Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august,
legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av
langsiktige midler. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport
for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av
året.
Rapporten skal minimum angi følgende:


Fordeling på de ulike aktivaklasser i kroner (markedsverdier) og i prosent av de
samlede langsiktige midlene.



Avkastning hittil i år sammenlignet med referanseindeks per aktivaklasse og
samlet.



Rådmannens kommentarer knyttet til den faktiske aktivafordelingen,
endringer i risikoeksponering, vesentlige markedsendringer, samt
avkastningen i forhold til markedet og målt mot kommunestyrets
budsjetterte avkastning.



Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og
rammene i finansreglementet.

I tillegg skal plasseringen av kommunens langsiktige finansielle aktiva minst en
gang i året stresstestes med følgende parametre:
 + 2 %-poeng parallelt skift i rentekurven
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 -10 % endring i valutakurs
 -20 % endring på utenlandske aksjer
 -30 % verdiendring på norske aksjer
Stresstestens samlede verdifall på langsiktige finansielle aktiva skal oppgis, og
rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det potensielle tapet.

Kvalitetssikring
Finansforskriften pålegger Kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere
om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med
kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. Vurderingen skal skje før
reglementet vedtas i kommunestyret og fylkestinget.
Rådmannen har ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.

Bufferfond og verdiregulering
Kommunen skal ha et bufferfond som hovedregel minimum utgjøre to ganger årlig
budsjettert normalavkastning. Bufferfondet skal brukes til å utligne effekten på
driftsresultatet av svingninger i verdien av den langsiktige porteføljen, dessuten til å
dekke inn mindre avkastning enn budsjetterte i driftsregnskapet.
Den langsiktige finanskapitalen skal som hovedregel inflasjonsjusteres. Det betyr at
den del av egenkapitalen som gjelder den langsiktige finanskapitalen skal hvert år
økes med et så stort beløp at realverdien av kapitalen blir opprettholdt jfr. økningen i
konsumprisindeksen til Statistisk Sentralbyrå. Bufferfondet skal også verdireguleres.
Dersom avkastningen som Søgne kommune oppnår på den langsiktige kapitalen
overstiger budsjettert avkastning, skal dette overskuddet brukes til å (prioritert
rekkefølge):
1. Avsette til bufferfond (inntil fondet utgjør min. to ganger årlig budsjettert
normalavkastning)
2. Foreta verdiregulering.
Det forutsettes at kommunens årsregnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk.

Vedlegg 2 – Retningslinjer for startlån
1.

Om startlånordningen
Startlånordningen er organisert slik at Husbanken låner ut penger til kommunene,
som igjen låner ut til personer som skal etablere seg i egen bolig. Hovedsakelig
brukes startlån som toppfinansiering, mens grunnfinansieringen skjer ved at låntaker
låner i ordinær bank. Betingelsene og vilkårene for startlån er underlagt
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bestemmelser i Finansavtaleloven og Husbankens retningslinjer for startlån. I tillegg
har mange kommuner utarbeidet egne retningslinjer for hvordan ordningen skal
praktiseres. Det er derfor noe variasjon mellom kommuner når det gjelder forvaltning
av låneordningen. Det er kommunene som behandler startlånssøknaden. (NOU
2011:15)

2.

Retningslinjer for startlån
Startlånmidler opptatt av Søgne kommune lånes videre i henhold til gjeldende
retningslinjer fra Husbanken, samt retningslinjer for startlån i Søgne kommune. Det
kan i tillegg bli foretatt en skjønnsmessig vurdering. Retningslinjene for startlån i
Søgne kommune tas opp til revidering hvert andre år. Neste revidering vil skje i mars
2014.

3.

Hvem kan få startlån
Startlånordningen har en sosial profil og er behovsprøvd. Målsettingen er å hjelpe
grupper med svak økonomi som har problemer med å skaffe seg privat finansiering til
egen bolig, eller som ikke kan få tilstrekkelige betingelser i privat bank.

3.1

Hvem ordningen kan omfatte






4.

Unge førstegangsetablerere med lav inntekt uten mulighet for opparbeidelse av
en tilstrekkelig egenkapital
Enslige forsørgere
Personer med nedsatt funksjonsevne
Flyktninger (asyl eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag)
Andre med varige økonomiske utfordringer

Husstandens inntekter
Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene
boutgiftene over tid, og fortsatt ha igjen nødvendige midler til livsopphold. Husstanden
må dokumentere at den fremtidlige inntekten er tilstrekkelig til å betjene renter og
avdrag.

4.1

Inntektsvurdering
Kommunen vurderer husstandens økonomi i forhold til Statens institutt for
forbruksforskning (SIFO-satsene). Disse satsene kan fravikes dersom husstanden
kan dokumentere et lavere forbruksnivå over lengre tid. Kommunen kan da utføre
skjønnsvurderinger på bunnlinjen i SIFO - modellen, og ned til nivået hvor statens
satser for livsopphold befinner seg. Alle i husstanden som bidrar til nødvendig
inntektsgrunnlag, bør normalt også være lånetagere. Søker gir med sin underskrift på
søknadsskjema fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger i forhold til
saksbehandlingen. Søknaden vil bli avslått hvis Søgne kommune mener at lånesøker
ikke vil klare fremtidlige betalingsforpliktelser. Kommunen har anledning til å sette
krav om egenkapital.
Husstandens inntekter vil bli vurdert i forhold til varighet og stabilitet. Midlertidige
inntekter (lærlinglønn, arbeidsavklaringspenger, provisjon, overtid etc.) vil i de fleste
tilfeller ikke kunne medregnes i låneberegningen.
Husstander (med flere enn ett husstandsmedlem) med brutto inntekt over kr. 750.000
vil normalt ikke kunne få startlån. Enslige med brutto inntekt over 450.000 vil normalt
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ikke kunne få startlån. Avvik fra inntektsgrensene kan gjøres etter vurdering, hvis
husstanden har spesielle behov.

4.2

Tilknytning til Søgne
Husstandens tilknytning til Søgne og antall år bosatt i kommunen kan være en del av
vurderingen. Startlån kan kun benyttes en gang, dette gjelder selv om innvilgelsen av
startlån gjelder fra en annen kommune. I særlige tilfeller kan kommunen vurdere å
innvilge startlån på nytt.

4.3

Tidligere eid bolig
Unge som har eid bolig tidligere, men likevel ikke har egenkapital, vil kun i særlige
tilfeller kunne få sin søknad innvilget. Startlån kan ikke flyttes over til en annen bolig.

5.

Gjeldsforhold
Det innhentes opplysninger om søkers gjeldsforhold fra økonomiavdelingen i Søgne
kommune. Disse opplysningene kan være avgjørende, avhengig av gjeldens
størrelse, formål og betjening. Normalt gis ikke startlån før en gjeldsordning er
avsluttet.

5.1

Begrensninger
Bruken av startlån kan variere ut i fra husbankens anbefalinger samt svingningene i
finansmarkedet. Startlån er en begrenset ressurs, og søknader kan avslås hvis
lånerammen er oppbrukt, begrenset eller hvis boligbehovet kan dekkes på en annen
måte. Ved begrensede midler vil personer med nedsatt funksjonsevne og særlige
vanskeligstilte bli prioritert.

6.

Hva kan startlånet benyttes til





6.1

Kjøp av bolig
Utbedring av bolig
Oppføring av bolig
Refinansiering - Startlån kan benyttes til dette for husstander hvor
refinansieringen er avgjørende for å beholde egen bolig, eller for å etablere seg i
bolig. Den avgjørende besparelsen skal dokumenteres.

Boligens formål
Det er en forutsetning at boligen vil være egnet for husstanden, og anses som rimelig
og nøktern i forhold til prisnivået i Søgne. Som hovedregel skal boligen gi en
langsiktig løsning på boligetableringsproblemet. Søker må selv bosette seg i boligen.
Startlån gis som hovedregel ikke til boliger med flere boenheter, da dette ikke vil
anses som en nøktern og standard bolig.
Borettslaget må være medlem i et boligbyggerlag. I boliger med fellesgjeld vil både
kjøpesum og fellesgjeld bli lagt til grunn i vurderingen.

6.2

Låneutmåling
Startlån gis inntil boligens verdi pluss eventuelle omkostninger og kjøpesum skal ikke
være høyere enn antatt omsetningsverdi. Låneutmålingen fastsettes innenfor 100 %
av kjøpesummen, byggekostnader eller boligens verdi. Normalt gis startlån til boliger
som ligger ute på det åpne marked. Dersom det søkes startlån til andre typer boliger,
kan kommunen kreve en oppdatert vurdering utført av takstmann.
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6.3

Praktisk informasjon
Et innvilget startlån kan kun benyttes i den kommunen hvor lånet er innvilget. Hvis
kommunen avgjør at søker kommer inn under retningslinjene for tildeling av startlån
samtidig som det eies bolig fra før, har kommunen anledning til å avslå søknaden i
påvente av at salget er gjennomført. Husstandens totale situasjon er her avgjørende.
Hvis søker har solgt tidligere eid bolig, skal tap/gevinst dokumenteres sammen med
søknaden.
Startlånet kan ikke utbetales før forsikrings- og ferdigattest foreligger. Kjøpekontrakt
skal fremlegges for gjeldende hovedbankforbindelse for Søgne kommune. Ved
bygging av ny bolig kan det innvilges en forhåndsgodkjenning av startlån. Renter på
byggelånet skal tas med i beregningen. Ved nybygg vil ikke kommunen angi en total
låneramme, men vedta et forhåndstilsagn om låneramme for startlånet.

7.

Hvor stort kan startlånet være
Det er ikke fastsatt en øvre grense på hvor mye en husstand kan få i startlån.
Lånebehovet blir vurdert i hver enkelt sak. I de fleste tilfeller gis startlån som et
topplån, slik at grunnfinansieringen må skaffes i bank. Utgangspunktet her er at
startlånets andel skal være mellom 10 % og 40 % av kjøpesummen, avhengig av
bankens krav til toppfinansiering. Kommunen har tett dialog med de aktuelle
bankene, og etterstreber å forvalte låneordningen slik at flest mulig husstander får
dekket sitt boligbehov på en tilfredsstillende måte. Hvor stor andel av finansieringen
som vil være startlån avhenger av hvor vanskeligstilt husstanden er. For de aller mest
vanskeligstilte kan det gis fullfinansiering med startlån. Fullfinansiering gis i de fleste
tilfeller i kombinasjon med boligtilskudd, og i tilfeller hvor husstanden kan ha krav på
bostøtte. Startlån vil i de fleste tilfeller innvilges til også å dekke kjøpe- og
låneomkostninger. Kommunen har anledning til å angi dette annerledes i vedtaket.

8.

Vilkår
Vedtaket om innvilgelse av startlån har gyldighet i 6 måneder fra vedtakets dato.
Forlengelse er mulig ved henvendelse til kommunen innen rimelig tid før vedtaket
utløper. Saksbehandler kan i denne forbindelse be om dokumentasjon på nytt.

8.1

Rente- og avdragsfrihet





Startlån gis med utgangspunkt i husbankens rente- og avdragsvilkår.
Innvilget startlån kan betjenes med enten flytende rente eller fastrenteavtale
for 5 år. Ved binding av renta praktiseres over-/underkurs.
Løpetid er inntil 25 år.
Antall terminer pr. år er 12. Til enhver tid benyttes gjeldende priser på gebyr,
etablerings- og depotomkostninger.

Avdragsfrihet gis som hovedregel ikke. I særlige tilfeller kan dette innvilges etter
skriftlig søknad til kommunen, der husstandens inntekter og utgifter må
dokumenteres. Dette vil bli avgjort i henhold til begrunnelse og statens satser for
livsopphold. De utsatte avdragene vil i de fleste tilfeller foredeles utover resterende
nedbetalingstid og lånets løpetid vil opprettholdes. Avdragsfriperiode vil maksimalt
være inntil 5 år. Det gis ikke rentefritak.

8.2

Pantesikkerhet


Ved startlån som toppfinansiering har kommunen 2. prioritets pant i boligen.
Banken som skal gi grunnfinansieringen må forholde seg til angitte
låneramme.
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Ved fullfinansiering med startlån vil kommunen ha første prioritets pant.
Ved finansiering av bolig i borettslag vil kommunen ha andre prioritets pant
etter borettslaget hvis kjøpesummen finansieres kun med startlån, og tredje
prioritets pant hvis grunnfinansieringen også består av et banklån i tillegg til
startlånet.

Kommunen kan vike pant for andre hvis dette medfører betingelser som er
avgjørende for husstanden kan beholde sin bolig. Kommunen kan sette egne
betingelser i forbindelse med innvilgelse av startlån.

9.

Saksgang





Søknad om startlån fremsettes på eget skjema.
Skjema er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, eller kan fås ved
henvendelse til kommunen.
Søknaden regnes ikke som fremsatt før all etterspurt dokumentasjon
foreligger.
Saksbehandlerne i kommunen er tilgjengelig for veiledning, informasjon og
beregninger.

Det er den gjeldende hovedbankforbindelsen for Søgne kommune søker må forholde
seg til i forbindelse med opprettelse og utbetaling av lånet. Ved mislighold følges
saken i tillegg opp av kommunen. Mislighold kan ende med inkasso og i siste instans
tvangssalg.

9.1

Klage






Klagen skal være skriftlig og det skal vises til vedtaket det klages over.
Klagen må begrunnes og eventuelle nye opplysninger må dokumenteres.
Klagen sendes det kontoret i kommunen som har truffet vedtaket. Hvis ikke
denne instansen omgjør vedtaket, vil saken bli oversendt kommunens
klageinstans for ny behandling.
Dersom klagen fortsatt ikke omgjøres til fordel for søker vil saken behandles i
kommunens klagenemnd.
Det er ikke anledning til å klage på rente- og avdragsbetingelser.

Vedlegg 3 - Rammeområder
Søgne kommune har per i dag 24 rammeområder:
1. Administrasjonsavdelingen.
2. PP-Tjenesten.
3. NAV/Sosial.
4. Barnehager.
5. Kvalifiseringsenheten.
6. Nygård skole.
7. Lunde skole.
8. Langenes skole.
9. Barnevern.
10. Tangvall skole.
11. Tinntjønn skole.
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12. Helsetjenester.
13. Institusjonstjenester.
14. Hjemmetjenester.
15. Psykisk helsearbeid og habilitering.
16. Kultur.
17. Ingeniørvesenet.
18. Arealenheten.
19. Kristiansandsregionen brann og redning.
20. Eiendomsenheten.
21. Felles teknisk
22. Felles omsorg.
23. Felles oppvekst.
24. Øvrig ansvar sentraladministrasjonen.
Vedlegg 4
Kontoplan driftsart [legges inn senere, ligger på intranettet]
Vedlegg 5
Kontoplan kapitalart [legges inn senere, ligger på intranettet]
Vedlegg 6
Kontoplan prosjekt [legges inn senere, ligger på intranettet]
Vedlegg 7
Kontoplan ansvar/funksjon/organisasjonsnummer [legges inn senere, ligger på
intranettet]
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Vedlegg 8
Regnskapsprinisipper
GJELDENDE FORSKRIFTER OG GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK
Regnskapsføringen skal gjennomføres etter gjeldende forskrifter og innrettes i
samsvar med god kommunal regnskapsskikk
FINANSREGNSKAP
Regnskapene skal føres etter finansprinsippet. Dette innebærer at kalkulatoriske
størrelser f.eks. avskrivninger og kalkulatoriske renter ikke skal påvirke netto
driftsresultat.
ANORDNINGSPRINSIPPET
Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal henføres og
bokføres på riktig år uavhengig av om inn- eller utbetaling har funnet sted eller om
faktura er mottatt eller sendt jfr regnskapsforskriftene § 7. For varer og tjenester er
tidspunktet for mottak eller levering avgjørende.
BRUTTOFØRING
Regnskapet skal føres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter
tilutgiftspostene. I praksis betyr dette at alle utgifter må vises med sine fulle beløp.
Tilsvarende gjelder for inntekter.
MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON
Hensikten med ordningen er å utligne konkurransevridningen mellom det å utføre
oppgaver i egen regi kontra kjøp fra private bedrifter jfr forskrift nr. 105 til mval.
Dette gjelder for alle avdelinger, virksomheter og bedrifter som ikke driver
avgiftspliktig virksomhet. Merverdiavgiftskompensasjon knyttet til driften skal
inntektsføres på de enkelte virksomheter og riktige KOSTRA-funksjoner. Det samme
gjelder betalt merverdiavgift.
Merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer inntektsføres på
rammeområdene med riktig KOSTRA-funksjon.
VERDIANSETTELSER I BALANSEN
(jfr forskrift av 15.12.2000 om årsregnskap og årsberetning §8)
Omløpsmidler skal vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.
Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset
økonomisk levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til
anleggsmidlet.
AVSKRIVNINGER
(Jfr regnskapsforskriften §8)
Driften skal belastes med avskrivninger for å uttrykke forbruk av varige driftsmidler.
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Avskrivningene skal ikke ha resultateffekt i det samlede kommuneregnskap.
Anleggsmidlene skal avskrives i henhold til oppsettet nedenfor og med like store
årlige beløp (jfr regnskapsforskriften §3).
Det kan legges til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte
anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden til
anleggsmidlet er kortere enn de maksimale avskrivningsperioder.
5 år

EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

10 år

Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler
og lignende.

20 år

Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR),
renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.

40 år

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.

50 år

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre
institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
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Vedlegg 9

REGLEMENT FOR TAP PÅ FORDRINGER

Overordnede rammer


Reglene er hjemlet 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 ikke for tap som knytter seg til følgende:
o Sosiallån under henvisning til ”Lov om sosiale tjenester”.
o Skattekrav under henvisning til ”Skattebetalingsloven”.



Det forutsettes at det i årsbudsjettet er avsatt tilstrekkelige midler til å dekke
tap på fordringer.

Formål
Formålet er oppfølging av forskriftens § 3 Årsregnskap:
«Balanseregnskapet skal vise status for kommunens og fylkeskommunens eiendeler,
gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret».
Dette fordrer en årlig gjennomgang av fordringsmassen i balanseregnskapet.

Retningslinjer


Krav skal kunne konstateres som tapt og avskrives når minst ett av følgende
vilkår er oppfylt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Påleggstrekk er forsøkt, men lønnen er ikke større enn vedkommende
trenger til livsopphold.
Utleggsforretning har ikke ført fram (”intet til utlegg”).
Eventuelle sikkerheter er realisert, og debitor ikke har økonomiske evner
til å betjene restkravet.
Eventuell kausjonist er krevd, men verken kausjonisten eller debitor har
økonomisk evne til å betjene kravet.
Debitor adresse er ukjent i mer enn 1 år.
Debitor har utvandret til et land Norge ikke har avtale med.
Det er overveiende sannsynlig at inkasso eller videre innfordringstiltak vil
gi negativt resultat.
Kommunen ved avtale har ettergitt gjeld, f.eks. ved utenomrettslig
gjeldsordning, gjeldsforhandling eller konkurs, eller gjeldsordning etter
gjeldsordningsloven.
Kravet er tapt i henhold til rettskraftig dom.
Bobehandling av konkurs og gjeldsforhandling av aksjeselskap eller
lignende er avsluttet.
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k)
l)
m)

Skifte av insolvent dødsbo er avsluttet uten at arvingene har overtatt
gjeld.
Kravet er foreldet.
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.



Tap som følge av at fordringer som ettergis føres på det rammeområdet hvor
inntekten tidligere er ført. Eventuelle senere innbetalinger på konstatert tap
inntektsføres på samme ansvarsområde som tapet tidligere er ført.

Fullmakter
Rådmannen gis fullmakt til å ettergi beløp når kravet anses for uerholdelig/tap er
konstatert. Fullmakten kan videredelegeres.
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Vedlegg 10
Skjema for delegering av anvisningsmyndighet på ansvar

Jeg bekrefter herved at _______________________
gis fullmakt til å anvise utgifter på følgende enhet/ansvar:
_______________________________________________________________

_______________________________
Dato/Sted, navn i blokkbokstaver

_______________________________
Signatur

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.
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Vedlegg 11
Skjema for utpeking av attestant

Jeg bekrefter herved at _______________________
skal kunne attestere utgifter på følgende enhet/ansvar:
_______________________________________________________________

_______________________________
Dato/Sted, navn i blokkbokstaver

_______________________________
Signatur

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
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