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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Kommunelovens bestemmelser i §14 med tilhørende forskrifter 
gjeldende fra 01.01.2020 inneholder grunnleggende krav til kommuners 
økonomiforvaltning. Det er i tillegg nødvendig å fastsette mer detaljerte 
regler for økonomiforvaltningen i et eget reglement.  
 
Gjeldende forskrifter:  
 Forskrift 07.6.19 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.  
 Forskrift 18.11.19 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i 

kommuner og fylkeskommuner 
 Forskrift 18.10.2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og 

fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften) 
 Forskrift 11.12.2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for 

kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) 
 
Andre sentrale lover, forskrifter med mer som berører den kommunale 
økonomiforvaltningen: 

 Lov om merverdiavgift 
 Lov om kompensasjon for merverdiavgift for kommuner, 

fylkeskommuner mv 
 Lov om offentlige anskaffelser 
 Retningslinjer for god kommunal regnskapsskikk 
 Veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av 

investeringsregnskapet 
 Lov om bokføring 

 
Delegerte fullmakter følger av «Reglement for delegering i Gran 
kommune» som er revidert og ajourført jf. vedtak i kst 18.06.2015 sakene 
58-64-15 samt kst 22.02.2017, sak 5/17. Reglementet er også tatt inn i 
«Håndbok for folkevalgte» versjon 17.2 (også kalt politikerhåndboka). 

1.2 Formål 

Hensikten med et eget reglement i økonomisaker er å sikre en god 
intern kontroll, jfr. kommunelovens §25. Samtidig skal det være en 
“veileder” der ansatte og andre enkelt kan lese seg til våre 
grunnleggende prinsipper og arbeidsmåter innen økonomiforvaltning. 
Dette skal bidra til trygghet både for medarbeidere, politikere og 
innbyggere i kommunen vår. Totalt sett skal reglementet gi en ramme 
som skal overholdes ved økonomiske disposisjoner i kommunens 
tjeneste.  
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Forvaltningen vil fortsatt måtte bygge på tillit til at alle medarbeidere 
aktivt forsøker å ivareta kommunens tarv på best mulig måte. 
Reglementer skal bedre sikkerheten mot økonomiske feildisponeringer 
eller mislighet/utroskap.  
 
Formålet med reglementet kan oppsummeres slik; 

 bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning basert på 
prinsippene om mål- og rammestyring 

 bidra til god økonomistyring 
 gi de folkevalgte tilfredsstillende beslutningsgrunnlag 
 beskrive hovedelementene i viktige økonomirutiner og vise 

delegert myndighet i økonomiske saker 

1.3 Ansvar 

I kommunelovens § 25 heter det; “Kommuner og fylkeskommuner skal 
ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å siker at lover 
og forskrifter følges.  Kommunedirektøren i kommunen og 
fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal 
være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold". 
"Kommunedirektøren rapporterer til kommunestyret eller fylkestinget 
om internkontroll og om resultater av tilsyn minst én gang pr år". 

1.4 Opplæring/informasjon om endringer 

Den enkelte leder har selv ansvar for å gjøre reglementet kjent og å 
sørge for at nyansatte og andre som har behov for det, får tilstrekkelig 
opplæring.  
 
Oppdatert reglement skal til enhver tid være elektronisk tilgjengelig for 
alle ansatte.  Vesentlige endringer vil bli lagt frem for kommunestyret. 
 

2. KOMMUNENS ØKONOMISTYRINGSSYSTEM 
Det kommunale økonomistyringssystemet består av følgende 
hovedelementer: 

 Kommuneplanens langsiktige del 
 Økonomiplan med mål for virksomheten 
 Årsbudsjett 
 Tertialrapporter, inkludert finansforvaltningsrapporter 
 Årsregnskap, rådmannens årsberetning og årsmelding, 

finansforvaltningsrapporteringen, samt nasjonal rapportering 
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 Rådmannens rapportering på internkontroll 

2.1 Kommuneplanens langsiktige del 

Kommuneplanens langsiktige del trekker opp målsettinger og 
hovedprioriteringer for kommunen. Kommuneplanen har et 12 års 
perspektiv og rulleres hvert fjerde år, dvs i hver kommunestyreperiode. 

2.2 Økonomiplan og årsbudsjett 

§14-1 i kommuneloven stiller grunnleggende krav til 
økonomiforvaltningen. Kommunen skal forvalte økonomien slik at den 
økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommunens skal 
utarbeide samordnede og realistiske planer for egen virksomhet og 
økonomi og for lokalsamfunnet eller regionens utvikling. Kommuner og 
fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som 
ikke innebærer finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser 
kan innfris ved forfall. 
I henhold til Kommunelovens § 14-2 og 14-3 skal kommunestyret selv 
vedta økonomiplan for de neste 4 årene og årsbudsjettet, samt 
finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi.  
 
Kommunelovens § 14-4 gir rammer for utarbeidelse av økonomiplan og 
årsbudsjett. Økonomiplan skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål 
og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets 
prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som 
økonomiplanen bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens 
økonomi og utvikling i gjeld og andre langsiktige forpliktelser. Vedtaket 
om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i årsbudsjettet. 
Økonomiplan og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være 
realistisk, fullstendig og oversiktlig. 
 
I samsvar med kommuneloven og egne krav skal Gran kommunes 
økonomiplan og årsbudsjett skal bl.a. vise: 

 kommunens visjon, overordnede og gjennomgående mål for 
perioden 

 et driftsbudsjett fordelt på budsjettområder med netto rammer og i 
samsvar med obligatoriske oppstillinger jfr. forskrift 

 et investeringsbudsjett med finansiering, jfr. forskrift 
 budsjettområdenes mål for kommende år og kommende 4-års 

periode  
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 mål for følgende finansielle måltall 
 netto driftsresultat 
 gjeldsgrad 
 disposisjonsfond (driftsreserver) 

 
2.2.1 Budsjettprosessen 
Til mars utarbeides det et en oversikt over årets budsjettprosess som 
legges fram til behandling i formannskapet. 
Rådmannen fremskriver økonomiske rammer på bakgrunn av politiske 
vedtak i løpet av året, først etter at kommuneøkonomiproposisjonen 
legges frem i mai og deretter når forslag til statsbudsjett er kjent. 
Rådmannen gir tidlig i prosessen en oversikt over kommunens 
økonomiske status og utfordringer og utarbeider forslag til mål. 
Politikerne kommer med innspill om sine prioriteringer underveis i 
prosessen.  
I hovedsak skal investeringsprosjekter utarbeides jfr. veileder for 
budsjettering av investeringer fremmes og behandles i økonomiplan og 
årsbudsjett.  
 
Rådmannen utarbeider budsjett og økonomiplan og innstiller til 
formannskapet. 
 
Før endelig behandling i kommunestyret legges budsjett- og 
økonomiplandokumenter ut til alminnelig ettersyn. 
 

2.3 Budsjettjusteringer/tilleggsbevilgninger 

Budsjettet som kommunestyret har vedtatt for drift og investering er 
bindende for budsjettåret, jfr. kommunelovens § 14-5. Kommunestyret 
skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav 
om realisme og balanse. 
Ved vesentlige avvik skal rådmannen vurdere å fremme sak til politisk 
behandling om justering av budsjettet.  
Rådmannen kan om nødvendig stoppe investeringsprosjekt inntil 
politisk behandling er sluttført. 
 
Ansvarlig leder plikter til enhver tid å ha oversikt over den økonomiske 
situasjonen for eget budsjettområde og egne investeringsprosjekter.  
 
Alle saker vedrørende økonomi skal forelegges økonomienheten før de 
sendes til politisk behandling. 
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2.4 Rapportering 

I følg kommunelovens § 14-5 skal "kommunedirektøren minst to ganger i 
året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter, utgifter, 
sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige 
avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet." 
 Rådmannen legger frem en rapport etter 4 og 8 måneders drift med 
gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjett, om måloppnåelsen så 
langt i året og eventuelt andre endrede rammebetingelser. 
 
I tillegg avlegger rådmannen årsberetning (jfr. kommunelovens § 14-7) 
og årsmelding pr 31.12.  
 
Årsberetningen skal inneholde: 

 forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske 
utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og 
stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid 

 vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og 
årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser 
for brukes av bevilgningene 

 virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold 
av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne 

 tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre 
høy etisk standard 

 den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 
 likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges 

iverksatt for å fremme likestillings- og diskrimineringslovens 
formål om likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, 
livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk 

 
Alle investeringer gjennomgås i forbindelse med den løpende 
rapportering. Etter fullføring av større investeringsprosjekter legges det 
frem en sluttrapport til kommunestyret. 
  
2.4.1 Disposisjonsfullmakt i budsjettsaker 
Reglement for delegering i Gran kommune regulerer 
disposisjonsfullmakter i budsjettsaker og viser følgende: 
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Kommunestyret selv vedtar kommunens årsbudsjett, og videre;  
 Mål og premisser for driften knyttet til budsjettområder  
 Et driftsbudsjett fordelt på budsjettområder med en netto 

driftsramme 
 Forventede skatter og rammetilskudd og andre overordnede 

inntekter for kommende år og nødvendige endringer i løpet av 
budsjettåret 

 Omprioriteringer mellom budsjettområder når de er av vesentlig 
eller prinsipiell art 

 Investeringsbudsjett og nødvendige endringer i løpet av året    
 Bruk av ubundet investeringsfond, disposisjonsfond og øvrige 

ubundne fond  
 Igangsettelse eller utvidelse av driftstiltak med ekstern øremerket 

tilskudd der tiltaket binder kommunen til økte utgifter senere år. 
 Nivået på avgifter og gebyrer for kommunale tjenester der slik 

myndighet ikke er gitt andre organer etter lov, forskrift eller 
delegasjon 

 
Kommunestyret delegerer til formannskapet;  

 Å vedta framdriftsplan for den årlige budsjettprosessen 
 Å ha jevnlig oppfølging av kommunens økonomiske situasjon. Ved 

betydelige avvik foreslå korrigerende tiltak overfor kommunestyret 
 Å godkjenne bruk av kommunal egenandel til igangsettelse eller 

utvidelse av driftstiltak som det er gitt eksternt øremerket tilskudd 
til 

 
Kommunestyret delegerer til rådmannen; 

 Å fordele kommunestyrets vedtatte rammer for budsjettområdene 
videre ut på tjeneste, ansvar og art i samsvar med oppgaver, 
organisasjon og myndighetsstruktur.  

 Å foreta mindre endringer mellom budsjettområder når endringer 
følger av regnskapstekniske hensyn eller flytting av oppgaver og at 
tjenestenivået ikke endres. 

 Igangsette eller utvide driftstiltak, når dette bidrar til oppnåelse av 
politisk vedtatte målsettinger og er innenfor de økonomiske 
rammer som kommunestyret har vedtatt.  

 Igangsette eller utvide driftstiltak, når det er gitt eksternt øremerket 
tilskudd til tiltaket som fullt ut dekker utgiftene.    

 Å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet når anskaffelse 
finansiert av budsjettområdenes driftsmidler er av 
investeringsmessig karakter. 

 Å avtale vilkår for låneopptak som kommunestyret har vedtatt, 
herunder avtale refinansiering av lånegjeld når dette gjøres uten at 
nedbetalingstiden endres 
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 Å bestemme rekkefølgen mellom finansieringskildene ved den 
årlige avslutningen av investeringsregnskapet 

 Å inngå rettsforlik 
 
2.4.2 Rådmannens delegering  
Rådmannen har gjennom fullmakter til anskaffelse, kontering, 
attestasjon og anvisning delegert sine fullmakter videre til 
underordnede ledere og medarbeidere.  
 
Attestasjons fullmakten innebærer: 
Den som attesterer har ansvar for at priser, eventuelle rabatter og 
forfallsdato er i henhold til avtale og at fakturakontroll er foretatt. Den 
som attesterer må også forsikre seg om at det er budsjettmessig 
dekning for beløpet og at det forøvrig er sikkert grunnlag for å anbefale 
utbetaling.  
 
Tildelt attestasjonsrett skal gis skriftlig på skjema for attestasjons- og 
anvisningsprotokoll og trer ikke i kraft før stab og støtte har mottatt et 
originaleksemplar. 
 
Feilaktig anskaffelse som skyldes uaktsomhet fra den som attesterer vil 
kunne medføre økonomisk ansvar. 
 
Ingen kan attestere egne regninger eller fakturaer. Det skal også unngås 
å attestere fakturaer, regninger eller timelister for ektefelle, barn eller 
annen person i nær slektskap. 
 
Anvisnings fullmakten innebærer: 
Å anvise et bilag vil si å gi utbetalings-, innbetalings- og eller 
posteringsordre på et bilag og for et beløp. Anvisningen må for å være 
gyldig og signeres av den som har anvisningsmyndighet. Den som 
anviser et beløp har plikt til å påse at disposisjonen er formelt, reelt og 
budsjettmessig i orden, lovlig og økonomisk forsvarlig og at 
posteringsordren er riktig. Ansvaret gjelder også beløpets riktighet og at 
det utbetalingsbilaget som skal anvises er behørig attestert og etter 
regnet av de medarbeiderne som er tillagt å gjøre dette. 
 
Alle som har anvisningsmyndighet innehar samtidig attestasjonsrett, 
men de kan ikke både attestere og anvise på samme bilag.  
 
De som er tildelt anvisningsmyndighet kan gi attestasjonsrett til en eller 
flere av sine medarbeidere. Denne skal gis skriftlig på skjema for 
attestasjons- og anvisningsprotokoll og trer ikke i kraft før stab og støtte 
har mottatt et originaleksemplar. 
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Feilaktig anvisning kan medføre økonomisk ansvar for den som anviser. 
 
Rådmannen har anvisningsmyndighet for hele den kommunale 
forvaltningen. Rådmannen og den/de han bemyndiger kan delegere 
anvisningsmyndighet.  
Ingen kan anvise egne regninger eller fakturaer. Anvising kan heller ikke 
i slike tilfeller skje av underordnede med delegert anvisningsmyndighet. 
Bemyndiget person skal heller ikke anvise fakturaer, regninger eller 
timelister for ektefelle, barn eller annen person i nært slektskap. 
Ordføreren anviser rådmannens regninger. 
 
Drift og utvikling av budsjettområder skal skje innenfor de økonomiske 
rammer som framkommer i kommunestyrets årlige budsjettvedtak med 
evt. senere endringsvedtak.  
 
Budsjettansvarlige utarbeider årlig, som en del av budsjettprosessen, et 
detaljert budsjett i samsvar med oppgaver, organisasjon og 
myndighetsfordeling. Det detaljerte budsjettet medfører ikke binding til 
enkeltposter, men skal bidra til enklere og sikrere oppfølging av driften. 
 

3. ØKONOMISYSTEMER 
Økonomistyring er bl.a. å ha kontroll over verdiskapningen og 
pengestrømmene slik at ressursene kan utnyttes så effektivt som mulig.  
 

3.1 Programvare 

Gran kommune har økonomisystem som er sammensatt av mange 
moduler. I tillegg benyttes flere andre fagsystemer som forsystemer, se 
vedlegg 1. 
 
Fagsystemene utveksler data med en eller flere av modulene i 
økonomisystemet. I den løpende økonomistyringen er fagsystemene et 
viktig supplement til økonomisystemet.  
 
Samtlige transaksjoner som overføres direkte til eller fra et av 
fagsystemene til en eller flere av modulene i økonomisystemet er 
underlagt rutinene i dette reglementet. I tillegg skal det utarbeides egne 
rutinebeskrivelser for samtlige programmer/fagsystemer og 
sammenhengen med de respektive økonomisystemer. Delvis kan dette 
bli dekket opp gjennom systemleverandørenes systemdokumentasjon. 
 



 
 

12 

 
 

3.2 Kontoplanen 

Gran kommunes kontoplan er utarbeidet i henhold til Forskrift om 
rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA) og egne 
behov.  
 
Kontostruktur, se vedlegg 2. 
 

4. ANSKAFFELSE AV VARER, TJENESTER, BYGG OG  
     ANLEGGSARBEIDER.  

4.1 Innkjøpsrutine 

Det er utarbeidet en egen innkjøpsrutine for å sikre at alle anskaffelser 
utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 
Herunder bidra til effektiv ressursbruk og bidra til at kommunene 
opptrer med integritet som skaper tillit til at anskaffelsene skjer på en 
samfunnstjenlig måte. 
Innkjøpsrutinen gjelder for anskaffelse av alle varer, tjenester og bygge- 
og anleggsarbeider. Fra behov for en vare eller tjeneste oppstår og til 
utgiften er klar for utbetaling. 
 
Innkjøpsrutinen er en del av rådmannens internkontrollordning. 
 

4.2 Oversikt over inventar og utstyr 

Inventaroversikt 
Kommunen har ikke felles krav til registrering av inventar og utstyr. Det 
tilligger leder av budsjettområdet å ha tilstrekkelig kontroll på 
budsjettområdets eiendeler. 
 
Hjelpemidler til utlån 
Det skal føres fortegnelse over de tekniske hjelpemidler som kommunen 
har til utlån.  
Utlån og tilbakelevering skal registreres i egen oversikt. 
 
Kassasjon  
Rådmannen eller de han delegerer denne myndighet til tar skriftlig 
stilling til en eventuell kassasjon av inventar og utstyr som har potensiell 
salgsverdi over kr 1 000 som salgsobjekt. 
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Unntak fra dette er: 
 salg internt og mellom virksomheter i kommunen, 
 hvis innbytte av brukt utstyr inngår som en del av oppgjøret ved 

en nyanskaffelse.  
 
Det er ikke adgang til å selge brukt utstyr til ansatte eller andre uten 
skiftelig godkjenning av rådmannen eller den som har delegert fullmakt. 
I praksis annonseres utrangert utstyr på Finn.no eller lignende hvor 
ansatte kan by på lik linje med andre. 
 
Rutine for kjøp av personlig utstyr ved opphør av arbeidsforhold 
Ansatte i Gran kommune tilbys mulighet for å kjøpe med seg sin 
«personlige» enhet (telefon, nettbrett, bærbar PC) i forbindelse med 
opphør av arbeidsforholdet. Hver enhet kan kjøpes ut for en pris per 
enhet i henhold til gjeldende ligningsbestemmelser. Beløpet trekkes i 
den ansattes lønn eller sluttoppgjør. Dersom ikke den ansatte skal ha 
flere utbetalinger, blir det sendt ut faktura på beløpet. 
 
Forutsetninger for kjøpet er at enhetene leveres til IKT for sletting av alt 
innhold før arbeidsforholdet opphører. Det vil si at alle personlige og 
kommunale innstillinger blir slettet. Den enkelte er selv ansvarlig for å ta 
vare på kontakter, avtaler, dokumenter og evt. endre ting. Alt vil bli 
slettet uten varsel ved innlevering. Når dette er foretatt, anses enheten 
som den ansattes private og all installasjon heretter må den ansatte 
foreta på egen regning og risiko. 
 

5. SALG AV VARER OG TJENESTER. FAKTURERING-
INNFORDRING. 

5. 1 Fakturering 

Grunnlag for fakturering skal fortrinnsvis mottas fra digitale forsystemer, 
eller på fastlagt skjema av ansvarlig. Fakturering/utsending av fakturaer 
skal kun skje maskinelt via faktureringssystemet. Betalingsfrist er 
normalt 2 uker etter utsending.  
 
All fakturering skjer jevnlig gjennom året. 
 
Inntektsføringen i regnskapssystemet skjer ved fakturering. 
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5.2 Organisering 

Vedtak om årsbudsjett, samt egne prisreguleringssaker fastsetter i 
hovedsak priser. 
 
Dersom et krav er utstedt på feil grunnlag må budsjettområdene rette 
dette i forsystemet eller sende krav om retting til økonomienheten 
umiddelbart. Manuelle rettinger skal ha sporbar opprinnelse. 
Økonomienheten utsteder kreditnota og eventuelt ny faktura.  
 

5.3 Innfordring 

5.3.1 Purring/inkassovarsel 
Forfalte krav purres 14 dager etter forfall. Ny frist blir fastsatt til 14 dager 
etter utsendelse. 
 
Gebyr for purring påløper etter enhver tids høyeste sats, vedtatt i 
henhold til inkasso 
forskriftens § 1-2. 
 
5.3.2 Betalingsoppfordring 
Dersom betaling fortsatt ikke er foretatt innen fristen sendes det 
betalingsoppfordring med ytterligere 14 dagers forfall. Samtidig skal det 
fremgå;  
 

 For eiendomsavgifter/eiendomsskatt –varsel om særlig tvang jfr 
tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 

 For egenbetaling i barnehage, skolefritidsordning, musikkskole og 
husleie - varsel om tap av plass eller utkasting fra bolig. 
Betalingsoppfordring jfr inkassolovens §10. 

 For alle krav uten legalpant - varsel om utlegg. 
Betalingsoppfordring jfr inkassolovens §10. 

 
Nytt gebyr påløper i henhold til maksimal lovlig sats, en 
forskriftsbestemt del av inkassosats. 
 
Saksbehandler kan vurdere individuelle ordninger på bakgrunn av 
beløpets størrelse, type krav, fremtidig motregning eller inngåtte 
betalingsavtale/gjeldsbrev. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å øke tilbakebetalingstiden med inntil 3 år. 
Lengre tilbakebetalingstid etter forfall skal være basert på begrunnet, 
skriftlig søknad fra skyldner og utstedelse av gjeldsbrev. 
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5.3.3 Tvangsinnkreving 
Dersom betaling fortsatt ikke er foretatt innen fristen i 
betalingsoppfordringen skal kravet tvangsinnkreves.  
 
a) Krav sikret med legalpant (eiendomsavgifter/eiendomsskatt), 
følgende tiltak vurderes iverksatt; 

 avstenging av vannforsyning 
 begjæring om tvangssalg av eiendom 

 
Legalpant betyr at kommunen har tvangsgrunnlag uten at kravet er 
fastsatt ved dom og har panterett foran andre heftelser i eiendommen, 
jfr pantelovens §6-1. 
 
Rådmannen eller den han bemyndiger har fullmakt til å akseptere bud 
ved tvangssalg. 
 
b) Andre krav må sendes namsmann for utleggsbegjæring  
For å skrive begjæring av utlegg påløper gebyr tilsvarende 1 rettsgebyr, 
iht. Lov om rettsgebyr.  
 
Gebyr påløper tilsvarende de til enhver tid gjeldende satser. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å engasjere eksternt inkassobyrå dersom 
dette vurderes hensiktsmessig. 
 
For krav som er under inkasso har rådmannen fullmakt til å akseptere 
akkordløsning eller avtale om delvis sletting av krav.  
 

5.4 Avskriving, avsetting for tap. 

Avskrivningsreglene gjelder for alle typer krav. Fordringene skal 
innkreves etter gjeldende lover, forskrifter og reglement. Utestående 
fordringer skal gjennomgås årlig og vurderes om de er reelle. 
 
Rådmannen eller den som har delegert ansvar gis fullmakt til endelig 
avskriving av fordringer ved følgende situasjoner;  

 skyldner er død og boet er oppgjort etter skiftelovens §80 
 skyldner er et selskap som er opphørt/konkurs og ingen andre 

svarer for gjelden 
 fordringen er foreldet jfr foreldelsesloven 
 adresse er ukjent/utvandret 
 sikkerhet er realisert og debitor ikke har økonomisk evne til å 

betjene restkravet 
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 avsluttet innfordringssak hvor det gjenstår ubetalte 
forsinkelsesrenter eller innfordringsgebyrer. 

 krav som omfattes av gjeldsordning 
 personlig skyldner er konkurs (uerholdelig krav) 
 krav som har vært til observasjon/langsiktig innfordring inntil 5 år 

(uerholdelig krav) 
 
Inntektsføringer som er gjort på feil grunnlag tilbakeføres på 
budsjettområdenes regnskaper og regnes ikke som tap på krav.  
 
Avskriving innebærer at kravet anses tapt regnskapsmessig. Senere 
innfordring av uerholdelige krav avhenger av tvangsgrunnlaget og om 
det er kostnadseffektivt å gjenoppta innfordringen. Uerholdelige krav 
kan overvåkes så lenge det foreligger tvangsgrunnlag. Dette med 
henblikk på at debitors økonomiske situasjon kan bedres over tid. 
 
Det legges ikke opp til ordninger med avsetting for fremtidig tap. 
Isteden videreføres budsjettert konto for å dekke en årlig avskriving.  
 

5.5 Startlån 

5.5.1 Administrering/ansvarsfordeling 
Saksbehandlingen av mottatte lånesøknader på Startlån behandles ved 
virksomhetsområde for eiendomsforvaltning. Saksbehandlingen følger 
siste retningslinjer for tildeling av startlån og boligtilskudd vedtatt av 
kommunestyret, samt Husbankens forskrift og retningslinjer om 
startlånsordningen. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å vurdere om videre oppfølging, 
administrering og månedlig innkreving av startlån skal foregå i egen 
regi, eller settes bort til ekstern forvalter. 
 
5.5.2 Mislighold av betalingsavtale 
Mislighold av avtalt tilbakebetalingstid fører i utgangspunktet til 
inkasso/oppsigelse av lånet. Før ytterligere innfordringstiltak settes i verk 
skal økonomienheten ta saken opp til behandling og eventuelt ta med 
andre budsjettområder for vurderingen av videre saksgang.  
 
5.5.3 Tap på utlån 
Tap på Startlån dekkes med 25 % av kommunen og 75 % av staten, der 
kommunen tar førstetapsrisiko. Det må søkes husbanken om dette 
innen et år etter at tapet er konstatert. Årlig vurderes avsetning av inntil 
20 % av mottatt boligtilskudd til å dekke tap. 
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5.6 Sosiale utlån 

5.6.1 Saksbehandling/innvilgning  
Lån gitt i medhold av Lov om sosiale tjenester i NAV og gis som rentefritt 
lån. Før lånet utbetales skal gjeldsbrev signeres og tilbakebetaling 
avtales individuelt.  
 
5.6.2 Purring/betalingsoppfordring 
Forfalte krav purres med en ny betalingsfrist på 14 dager.  
 
Dersom betaling ikke er foretatt innen fristen sendes 
betalingsoppfordring med ytterligere 14 dagers forfall.  
 
5.6.3 Mislighold av betalingsavtale 
Misligholdte sosiale lån kan avskrives/gjøres om til bidrag etter 
individuell vurdering i hver enkelt sak. Det er den enkelte veileder 
sammen med leder som skal gjøre denne vurderingen. 
 
Vurdering av vedtak skal dokumenteres. 
Ved fortsatt manglende innbetaling etter 2 måneder vurderer NAV 
Hadeland å sende saken til Gran/Lunner ved økonomienhetene for 
videre innfordring. 

6. REGNSKAP 
Gran kommune er pålagt å utarbeide årsregnskap og årsberetning for 
sin virksomhet ihht kommuneloven § 14-6. 
 

6.1 Grunnleggende regnskapsprinsipp 

 All tilgang og bruk av midler skal vises i drifts- og 
investeringsbudsjettet/regnskapet.  

 All tilgang og bruk av midler skal føres brutto. 
 Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet 

for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når 
årsregnskapet avsluttes. 

 Hvis størrelsen på et beløp er usikker, brukes beste estimat. 
 
Årsregnskapet skal føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.   
 
Regnskapsopplysningene skal bokføres, spesifiseres, dokumenteres og 
oppbevares i samsvar med bokføringslovens §§3 til 14. 
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6.2 Aktivering av eiendeler i balansen 

Eiendeler med en økonomisk levetid på minst 3 år og 
anskaffelseskostnad på minimum  
Kr.100 000,- føres i investeringsregnskapet og aktiveres.  
 
Hensikten med aktivering er: 

 å gi et riktigst mulig uttrykk for verdien av kommunens eiendeler i 
balansen og dermed et mest mulig korrekt forhold mellom 
eiendeler og bokført egenkapital 

 å danne grunnlag for ordinære avskrivninger i balansen 
 
Varige driftsmidler skal aktiveres til anskaffelseskost, herunder også 
utgifter til påkostning. Skille mellom drift og investering og definisjon av 
anskaffelseskost er regulert i gjeldende KRS´er. 
 

6.3 Retningslinjer for avskrivning av eiendeler 

De aktiverte verdiene av varige driftsmidler skal være gjenstand for 
ordinære avskrivninger. 
 
Hensikten med avskrivninger er å redusere verdien av driftsmidlene som 
følge av slitasje, elde o.l., for dermed å få et mest mulig korrekt forhold 
mellom eiendeler og bokført egenkapital. 
 

6.4 Innbetalinger og utbetalinger 

6.4.1 Regler for innbetalinger 
Alle innbetalinger til kommunen skal skje til bankkonto eller annen 
godkjent kasse. Innbetalingene skjer i hovedsak i hht 
betalingsdokument (faktura) utstedt av kommunen. Elektroniske 
innbetalinger må kunne identifiseres, det vil si KID må benyttes. 
 
Andre elektroniske betalingsløsninger skal godkjennes av 
økonomienheten. Det skal utarbeides egen rutiner for slike løsninger. 
 
Kontantinnbetalinger kan kun gjøres der det er kassaapparat eller 
annen ordning som er godkjent i hht bokføringsloven. Jfr egne rutiner.  
 
Utbetalingsanvisninger som kommer i posten skal uten opphold leveres 
økonomienheten.  
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6.4.2 Regler for utbetalinger 
Utbetalinger via bank foretas kun av økonomi med unntak av NAV som 
fyller på kontantkort til klienter som ikke kan/eller har fått bankkonto. 
Det er en egen rutine for dette. 
 
Det skal foreligge rutine for kontantkasser. 
 
Utlegg skal i hovedsak refunderes via lønningssystemet (expense). 
Utlegg som ikke kan utbetales via lønningssystemet, behandles og 
utbetales via bank.  
 
6.4.3 Regler for utbetaling av lønn 
Utbetaling av lønn skjer den 12. i hver måned.  
Utbetaling av forskudd på lønn skal kun skje unntaksvis, jfr. Gran 
kommunes arbeidsreglement §9.  
 
Reiseregninger skal i hovedsak behandles i expense. Reiseforskudd 
utbetales kun unntaksvis og reisen skal snarest registreres i expense. 
Dersom dette ikke skjer blir det foretatt trekk i lønn. 
  

6.5 Merverdiavgift og merverdiavgiftkompensasjon 

6.5.1 Merverdiavgift 
Lov om merverdiavgift gjelder i prinsippet også for kommunene. 
Samtidig er det spesialbestemmelser for kommunene i lov om 
merverdiavgift § 2-1. 
 
Det skal beregnes merverdiavgift på omsetning av alle varer og 
tjenester. Fritak og unntakene er spesifisert i merverdiavgiftsloven med 
forskrifter. 
 
Kommunen har fradrag for inngående mva. for virksomheter som driver 
avgiftspliktig virksomhet. Fakturadato styrer hvilken periode 
merverdiavgiften tilhører. 
 
Alle bilag skal påføres gyldig merverdiavgiftskode.  
 
6.5.2 Momskompensasjonsloven for kommunesektoren med flere 
Hovedregelen er at merverdiavgiften på alle varer og tjenester som er til 
bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet er 
kompensasjonsberettiget. 
 
Det er lagt begrensninger i kompensasjonsretten jfr. 
Kompensasjonslovens §4.  
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Dersom anskaffelser brukes under ett i virksomheter som har ulik 
avgiftsbehandling, skal moms fordeles forholdsmessig. 
 
Alle bilag skal påføres gyldig momskompensasjonskode.  
 
Fakturadato styrer hvilken periode kompensasjonen tilhører. På grunn 
av kort foreldelsesfrist må faktura behandles løpende og uavhengig av 
forfallsdato. 
 

6.6. Regnskapsavslutningen 

6.6.1 Regnskapsavslutningen 
Forberedelsene til regnskapsavslutningen starter med at 
økonomienheten fastsetter ulike frister. 
 

 Anviste bilagsdokumenter skal leveres til føring snarest 
 Fakturaer skal behandles fortløpende 
 Det skal foretas en kontroll på at alle budsjettkorrigeringer vedtatt i 

året er ført  
 Administrative budsjettjusteringer må være godkjent av 

rådmannen og gjennomført innen 31. desember i regnskapsåret 
 Refusjonskrav kommunen har overfor andre legges fortrinnsvis inn i 

eOrdre eller sendes fra budsjettområde til økonomienheten jfr. 
fastsatte frister  

 Oversikt over bruk/avsetninger av bundne fondsmidler sendes 
fortløpende til økonomienheten 

 Oversikt over ubrukte budsjettmidler som ønskes overført til 
påfølgende budsjettår sendes økonomienheten 

 
6.6.2 Årsavslutning 
Kap. 4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner omhandler avslutning 
av årsregnskapet; 

 § 4-1 Regnskapsføring av budsjettdisposisjoner 
 § 4-2 Strykninger av budsjettdisposisjoner og bruk av 

disposisjonsfond ved merforbruk i driftsregnskapet 
 § 4-3 Strykninger av budsjettdisposisjoner og avsetning til 

disposisjonsfond ved mindreforbruk i driftsregnskapet 
 § 4-4 Bruk av disposisjonsfond ved tidligere års merforbruk 
 § 4-5 Strykninger av budsjettdisposisjoner ved udekket beløp i 

investeringsregnskapet 
 § 4-6 Strykninger av budsjettdisposisjoner og avsetning til 

ubundet investeringsfond ved udisponert beløp i 
investeringsregnskapet 
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Rådmann gis fullmakt til å avgjøre hvilke overføringer fra drift, 
strykninger eller avsetninger i drifts og investeringsregnskapet som skal 
prioriteres. 
 
6.6.3 Regnskapsavleggelse og årsberetning 
Årsregnskapet skal være avlagt og overlevert til revisjon innen 22. 
februar i året etter regnskapsåret. Rådmannen skal utarbeide 
årsberetning senest innen 31.mars. Kontrollutvalget skal uttale seg til 
kommunestyret om årsregnskapet og årsberetningen før 
formannskapet innstiller til vedtak, jfr kommunelovens §14-4.  
 
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret før 1. 
juli. 
 
Kommunen skal rapportere opplysninger om økonomi, ressursbruk og 
tjenester til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA) til staten, 
jfr. kommuneloven § 16-1 og KOSTRA-forskriften. 
 
6.6.4 Finansforvaltningsrapport 
Rådmannen skal i henhold til eget finansreglement, 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. 
 

7. KONTROLLORDNINGER 

7.1 Budsjettområdenes kontroll 

Lederne av budsjettområdene har et eget ansvar for at det etableres 
kontrollordninger som sikrer at de økonomiske handlinger som foretas 
er i tråd med retningslinjene i dette reglementet. Utarbeidelse av 
operative rutiner skal dokumenteres og være gjenstand for løpende 
oppfølging. Det anbefales også at det iverksettes stikkprøvekontroller 
med ujevne mellomrom. 
 
I de tilfeller hvor det er mistanke om brudd på reglene er det en plikt å 
søke å få verifisert om brudd foreligger eller ikke. Rådmannen skal straks 
underrettes når det er mistanke om brudd på reglene. 
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Økonomienheten har et særlig ansvar for kontroll av budsjettområdenes 
økonomiske rutiner og handlinger. Både rutinekontroll og 
stikkprøvekontroll av økonomiske handlinger skal være en del av 
økonomienhetens arbeidsoppgaver. 
 

7.2 Revisjonens plass i kommuneforvaltningen 

Revisjonen i Gran kommune utføres av valgt revisjonsselskap. 
 
Revisjonen rapporterer til kommunestyret via kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget fører på vegne av kommunestyret det faglige tilsyn 
med revisjonen. 
 
Revisjonen er kommunestyrets tilsyns- og kontrollorgan og er satt til å 
kontrollere alle kommunestyrets underliggende organer, så vel politiske 
som administrative. 
 
Revisjonen har adgang til forhandlingsprotokoller, arkiver og lignende 
og kan av kommunens organer og tjenestemenn kreve alle de 
opplysninger som den anser nødvendig. Lovbestemt taushetsplikt er 
ikke til hinder for revisjonens rett til opplysninger. 
 
Når kommunen planlegger endringer i regnskaps- og 
kontrollsystemene (herunder datasystemer), skal revisor informeres. 
 

7.3 Kontrollutvalgets oppgaver  

Kapittel 23 i kommuneloven og tilhørende forskrift omhandler 
kontrollutvalgets virksomhet.  
  
Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn 
med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at kommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning. 
 
Kontrollutvalget skal ha et nært samarbeid med revisjonen og vil i stor 
grad være avhengig av rapporter fra bl.a. revisjonen for å ivareta sitt 
tilsynsansvar. Kontrollutvalget vil kunne kreve rapporter fra så vel 
administrasjonen som politiske utvalg. 
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8. INHABILITET - GAVER - ØKONOMISK UTROSKAP 

8.1 Inhabilitet 

Bestemmelsene om inhabilitet er å finne i Kommuneloven og 
Forvaltningsloven.  
 
Hensikten med habilitetsreglene er å hindre at personer med personlig 
tilknytning til en sak, eller med nær tilknytning til andre involverte i 
saken, deltar ved behandlingen eller avgjørelsen av saken. 
Bestemmelsene skal sikre at saken blir behandlet på en upartisk og 
seriøs måte uten påvirkning av personlige interesser, slik at alle kan være 
forvisset om riktig og rettferdig behandling.  
Habilitetsreglene gjelder også for alle økonomiske handlinger og krever 
særlig aktsomhet ved kjøp og salg av varer og tjenester.  
 
Se forvaltningslovens §6, habilitetskrav. 
Den som er inhabil eller er i tvil om inhabilitet inntreffer har plikt til å 
melde dette til nærmeste overordnede umiddelbart. I saker hvor det er 
tvil om habilitet og heller ikke den overordnede kan gi et fullgodt svar, 
skal saken tas opp med rådmannen.  
 
Hvis vedkommende som kan være inhabil ikke er klar over dette, har 
nærmeste overordnede ansvar for å få dette klarlagt.  
 

8.2 Etiske retningslinjer  

Gran kommunes etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte vedtas 
av kommunestyret og skal etterleves. 
 

8.3 Korrupsjon, underslag, bedrageri og økonomisk utroskap  

Straffelovens bestemmelser kommer til anvendelse ved alvorlige 
uregelmessigheter i den økonomiske virksomhet i kommunen. I tillegg 
vil reglementer i personalforvaltningen gi retningslinjer for reaksjoner. 
 

9. Vedlegg 
Vedlegg 1 – Flytskjema - økonomisystem, fagsystem/programvare 
forsystem. 
Vedlegg 2 - Kontostruktur. 
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VEDLEGG 1 - Økonomisystem, fagsystem/programvare forsystem 
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VEDLEGG 2 - Kontostruktur 

 
For å få til et økonomisystem som ivaretar lokalt behov og statlig behov 
er kontoplanen bygget opp av dimensjoner som settes sammen ved 
behov;  
 

 Art  
 Ansvar  
 Funksjon/tjeneste  
 Sted/Objekt (frivillig) 
 Prosjekt/aktivitet (kun obligatorisk i investeringsregnskap) 

 
Art består av 4 siffer, hvor 1. siffer angir drift eller investering. Videre viser 
arten hvilke produksjons- og innsatsfaktorer (utgifts- og inntektstyper) 
som benyttes til å yte en tjeneste. Eksempel på innsatsfaktorer er lønn, 
undervisningsmateriell, vedlikeholdsutgifter, skatteinntekter.  
 
Ansvar på overordnet nivå angir kommunestyrets inndeling i 
virksomhetsområder (2 første siffer). I detaljkontoplanen består et ansvar 
av fire siffer og viser den administrative ansvarsfordelingen i forhold til 
budsjett og regnskap.   
 
Funksjon/tjeneste (3 siffer/4 siffer) viser hva som produseres, hvilke type 
behov som skal dekkes og hvilken gruppe tjenesten henvender seg til.  
I rapporteringen til staten (KOSTRA) fokuseres det på funksjoner. Alle 
utgifter og inntekter må derfor henføres til den relevante funksjonen.  
 
Sted/objekt (4 siffer) brukes når det er behov for en ekstra 
spesifisering/detaljering i regnskapet. Brukes for eksempel til å vise 
vedlikeholdsutgiftene til et bestemt bygg.  
 
Prosjekt (3 siffer) brukes for å skille ut midlertidige tiltak. For 
investeringer brukes alltid prosjekt for å vise hvilke tiltak kommunestyret 
har vedtatt skal gjennomføres.  
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Kontostrengen kan illustreres slik;  
 
Art  

 
Ansvar 

 
Funksjon/ 
tjeneste 

 
Sted/objekt 

 
Prosjekt 

4 siffer 4 siffer 3+1 siffer 4 siffer 
(frivillig) 

3 siffer 
Obligatorisk i 
investering 
(frivillig i 
drift)  

DRIFT 
eksempel 

    

1140 
Annonsering, 
kopiering, re-
presentasjon 

1000  
Råd-
mannens 
ansvars-
nummer 

1200  
Utgifter til 
ad-
ministrasjon 

 
Brukes for å 
dokumentere 
utgifter til 
bestemte 
bygg. 

126 
Kunst-
prosjekt i 
Røykenvik 
(utgifter/innt
ekter) 
 

INVESTERING 
eksempel 

    

3230 
Byggetjenester 
og nybygg 

4400 
Eiendom 

2220 
Skolelokaler 

2019 
Trintom 

751 
Utbygging 
Trintom 

 
 
 
Balansen består av 7 siffer som skal vise kommunens eiendeler, gjeld og 
egenkapital. For eksempel 2599099, Kapitalkonto. 
 


