
Fra budsjett til regnskap 

• Om budsjett  

• Lover, forskrifter og reglement 

• Budsjett og økonomiplanreglement 

 

 



Om budsjett 

Hva er et budsjett  

Oppstilling av hva kommunen venter å få av inntekter og utgifter 

Tallmessig uttrykk for planlagt aktivitet 

Budsjettår januar til desember 

 



Om budsjett 

Hva er formålet med budsjett  

«En kommune uten budsjett og mål er som et skip uten kompass» 

Hovedformål med budsjett er økonomistyring 

Tilpasse inntekter og utgifter 

Prioritere oppgaver  

Gi oversikt over ressursbruk 

Er grunnlag for statlig tilsyn jf. Robek 

 



Om budsjett 
Hvordan lages et budsjett? 

Bygger på erfaringstall (eks. regnskap) politiske vedtak, statlige føringer, 
pris/lønnsvekst, gjeldende økonomiplan, avtale/kontrakter, statsbudsjett 
… 

Forventede inntekter og utgifter fordeles på arter og ansvar 

Obligatoriske oppstillinger : 

• Økonomisk oversikt drift / investering 

• Bevilgningsoversikt drift/ investering 

Budsjettskjema 1A (til fordeling) og budsjettskjema 1B (fordelt) 
 

 



Om budsjett 

Hvordan er budsjettet organisert? 

Budsjettet består av driftsdel og investeringsdel 

Driftsbudsjettet er organisert i Gruppeansvar som speiler 
kommunens organisering i enheter 

Enhetenes gruppeansvar er inndelt i Ansvar som viser steder eller 
aktiviteter som inngår i enhetens oppdrag 

Budsjettet er fordelt på ulike arter som viser type utgift eller inntekt  



Om budsjett 

Organisering 

(Gruppeansvar)  

 

109 POLITISK

113 KIRKE OG TROSSAMFUNN

114 NÆRING

115 FELLESOPPGAVER

116 UNGDOM OG KULTUR

117 PENSJON

118 SKATTER

119 FINANS

120 SKOLENE

140 BARNEHAGENE

160 TEKNISK

171 HELSE OG VELFERD

190 OMSORG

191 VILMARKSNETT



Om budsjett 

Ansvar 

 
109 POLITISK

1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (100,110,173)

1106 ELDRERÅD (180)

1107 INDRE HELGELAND REGIONRÅD (100)

1108 STØTTE POLITISKE PARTIER (100)

1110 KOMMUNE OG STORTINGSVALG (100,173)

1112 REVISJON (100,110)

1113 KONTROLLUTVALG (100,110)

1115 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT (100,173)

1199 RAMMEKORREKSJON POL



Om budsjett 

Arter 

Skille mellom investering og drift 

 Personalutgifter 

 Andre utgifter 

 Inntekter 



Om budsjett 

Hva en kostra funksjon? 

KOmmune STat RApportering  

3 siffer som inngår i kontostrengen som kommunen fører regnskap 
etter 

Omfatter det behovet som oppgaven eller tjenesten skal dekke  

Er uavhengig av hvordan kommune er organisert 

Brukes til utarbeidelse av nøkkeltall (regnskap) 

F 100 Politisk styring F 110 Kontroll og revisjon F201 Førskole osv. 

 



Om budsjett 

Hva er en kontostreng? 

Består av ulike begrep (dimensjoner) som vi setter opp budsjett (og 
regnskap med) 

 

Dimensjon 1 2 3 4

Art Ansvar Funksjon Prosjekt

Drift 1201 Utstyr 1106 Eldreråd 180 Div. fellesutgifter 1251 Div kurs

Investering 3201 Utstyr 6430 Skoler 222 Skolelokaler I64300029 Utstyr skolene 



Om budsjett 

Hva er inntekter og utgifter kontra inntekter og kostnader 

• Kommunalt budsjett holder oversikt over innbetaling og utbetalinger 

• Kostnad er periodisert utgift (forbruk) 

• Kostnader brukes stort sett ikke i kommuner  

 

 



Om budsjett 
Hva er avskrivinger? 

• Fordeling av anskaffelseskostnader (kjøpesum) over levetid som 
følge av bruksslitasje 

• Gjøres for anleggsmidler (bygginger, maskiner, utstyr)   

• Avskrivingstid varierer 5 år EDB/kontormaskiner, 10 år 
anleggsmaskiner, 20 år brannbiler, 40 år skoler, 50 sykehjem 

• Er en kostnad (periodisert utgift) blir både inntektsført og 
utgiftsført i budsjett/regnskap (blåser opp utgifter og inntekter) 

• Avdrag føres i driftsregnskap og erstatter avskriving 



Om budsjett 

Hva er brutto driftsresultat 

• Differansen mellom driftsinntekter (skatt, statstilskudd, betaling og 
gebyr) minus driftsutgifter (lønn og andre driftsutgifter) 

I brutto driftsresultat inngår også avskrivinger som senere inntektsføres 

 
 



Om budsjett 

Hva er netto driftsresultat? 

Viser hva som er igjen av driftsinntektene til ordinære driftsutgifter og 
netto renter og avdrag er fratrukket 

Gir uttrykk for økonomisk handlefrihet 

Netto driftsresultat kan brukes til: 

• Egenkapital investeringer 

• Avsetning til fond  

• Inndekking av tidligere års merforbruk (underskudd) 



Om budsjett 

Merforbruk / mindreforbruk – udekket / udisponert 

• Samme som overskudd og underskudd men i drift og 
investeringsregnskap 

• Begrepet mer eller mindreforbruk forsvinner fordi budsjett og 
regnskap settes opp med enten: 
• Dekke inn underskudd  eller fremføre til inndekking senere år 

Budsjett – drift og investering -må alltid settes opp i balanse  

«mindreforbruk» blir direkte avsatt til disposisjonsfond /ubundne 
investeringsfond 

 



Om budsjett 
Hva er nettoramme? 

• Differansen mellom totale inntekter og totale utgifter er netto 
ramme 

• Netto ramme må finansieres av frie inntekter som ikke inngår i 
enhetenes budsjett 

• Netto ramme for skolene 70,1 mill. 

• Netto ramme for alle enheter 383,4 mill. 



Om budsjett 

Hva er øremerkede midler? 

• Midler kommune har fått hvor det er knyttet vilkår til bruken  

• Fastsatt av giver gjennom tilsagnsbrev eller avtale/kontrakt eller 
forskrift (selvkost) 

• Midler som ikke er benyttet må avsettes til fond og brukes senere 
eller returneres til giver 

 



Om budsjett 

Hva er fond? 

• Er ubrukte midler som er avsatt til bestemte konti i balansen til 
senere bruk 

• 4 forskjellige fond 
• Bundne fond 

• Drift eller investering 

• Ubundne fond 
• Drift eller investering 

Bundne fond må brukes til formålet de er gitt 

 



Begrep og forklaringer 

Hva er et lån? 

I vår kommunen tatt opp i norsk bank til finansiering av: 

• Egne investeringer i varige driftsmidler eiet av kommune (og kirken) 

• Formidlingslån (videre utlån) 

• Likviditetslån (håndterer midlertidig likviditetsbehov) 

• Lån tas opp i desember (Hemnes) og føres i balansen som ubrukte 
lånemidler – henter etter behov ifm. avslutning av regnskap 

 



Forklaringer og begrep 

Hva er minimumsavdrag? 

• Lån skal avdras årlig 

• Avdragene skal være minst lik avskrivinger juster for størrelsen på 
lånegjeld og avskrivbare anleggsmidler (minimumsavdrag) 

• Avdrag føres i drift, unntatt avdrag på lån tatt opp til videreutlån 
(Startlån) 

 



Om budsjett 

Hva er momskompensasjon? 

• Kommunene får kompensasjon for merverdiavgift på kjøp av varer 
og tjenester med noen unntak 

• Momskompensasjon inntektsføres 100% i drift eller investering 
avhengig av hvor de oppstår 

• Avgiftspliktig virksomhet (selvkost, kantine) har ordinær fradragsrett 
(vanlig omsetningsoppgave)   

• Kodes ved fakturabehandling avhengig av ordning 
 



Om budsjett 

Hva er ref. sykelønn? 

• Refusjon fra NAV (sykepenger, foreldrepenger) 

• Kommunen budsjetterer ikke med refusjon sykelønn men vikarer 
for arbeidsgiverperioden (16 kalenderdager) 

• De fleste tilfeller må det leies inn vikar ved lengre tids sykefravær  
kan ikke balanser budsjett med refusjon sykelønn 



Begrep og forklaringer 
Hva er forskjellen på drift og investering 

Driftsdel (består av): 

• Løpende inntekter 

• Skatt, ramme, brukerbetalinger tilskudd og refusjon til drift 

• Renter og avdrag på lån til egne investeringer 

• Utbytte 

• Utgifter til drift 

• Overføring til investering 

• Bruk av og avsetning til driftsfond 

• Dekning av tidligere års overskudd 

 

 



Begrep og forklaringer 

Hva er forskjellen på drift og investering? 

Investeringsdel (består av): 

• Utgifter til investering i anleggsmidler 

• Inntekter fra salg av anleggsmidler  

• Bruk av lån 

• Utlån og mottatt avdrag på utlån (ans.lån, formidlingslån) 

• Overføring fra drift 

• Dekning av tidligere års udekket 



Om budsjett 

Investeringdel 

• Mottatte avdrag og avdrag på lån til videre utlån (Startlån) 

Investeringsutgifter er anskaffelse av eiendeler til varig eie og bruk i 
kommunen 

• Minst kr 100 000 

• Minst 3 år økonomisk levetid 

Påkostninger er investering mens vedlikehold er driftsutgifter 

 



Om budsjett 

Hva er pensjonspremie, premieavvik og amortisering? 

• Pensjonsforpliktelsen 
• Alle arbeidstakere har rett framtidig pensjon 

• Opptjent av de ansatt  

• Sluttlønn og framtidig lønnsvekst 

• Opptjent rettighet (kommunens forpliktelse) skal skje lineært over 
forventet ansettelsesperiode 

Omfattende og krevende å beregne den regnskapsmessige forpliktelsen 

Gjøres av aktuarer hos KLP/SPK 
 

 



Om budsjett 

Pensjonsforpliktelsen til kommunen endres som følge av: 

• + Opptjent rett til ytterligere pensjon (årets 1/30) 

• + Rentekostnaden av påløpt pensjonsforpliktelse 

• - Foretatt utbetalinger til pensjonister 

• = Pensjonsforpliktelsen til kommunen 

• - Avkastning på fondsmidlene 

• = Netto pensjonskostnad 



Om budsjett 

Pensjonspremien 

• % av lønn som betales inn til pensjon  
• KLP 22% hvorav 2% betales av arbeidstaker 

Blir en utgift i budsjettet til enhetene 

Premieavviket 

• Forskjellen mellom pensjonspremien og netto 
pensjonskostnad 
• Premie større enn netto pensjonskostnad => Inntekt i budsjett/regnskap 



Om budsjett 

Amortisering 

Avviket mellom pensjonskostnaden og pensjonspremien skal 
reverseres  

Premieavvik: pluss 15 mill. 
1. 100% utgift påfølgende år 

2. 1/7 (2,1 mill.) utgift pr år i 7 år 

Hemnes har amortisert over flere år siden starten 2003 
(1/15, 1/10 og fra 2014 1/7 pr år) 



Om budsjett 

Pensjon (2020) 

• Premie 48,9 mill. (inkl. 2%) 

• Premieavvik 22,8 mill. 

• Amortisering 7,8 mill. 

• Premieavvik 15 mill.  
(11,5 mill. 2019) 

• Premieavvik som skal amortiseres (31.12.2018) 31,3 mill. 

 



Om budsjett 

Hva er frie inntekter? 

• Frie inntekter er inntekter som kommunestyret kan disponere fritt  
• Består av skatt 

• Rammetilskudd 

• Andre generelle tilskudd 

• Kraftinntekter  

• Betalinger  

Bundne inntekter 

• Øremerkete tilskudd, gebyr og kompensasjon (jf Statkraft) og gaver 

  



Om budsjett 

Konsesjonsavgift 

• Konsesjonæren betaler for regulering av vassdrag til kommunene 

• Kompensasjon for skade og ulempe som ikke blir erstattet på annen 
måte 

• Fast årlig beløp som hvert 5.år indeksreguleres (Rana, Nedre og 
Øvre Røssåga og Bjerka) 

• Må settes av til fond og brukes påfølgende år 

• Kan ikke brukes til å dekke løpende utgifter  

 



Om budsjett 

Skatt og rammetilskudd 

• Skatte på inntekter og formue herunder også naturressursskatt 

• Rammetilskudd fra staten  
• skal bidra til at kommunen kan gi likeverdige tilbud 

• Kompensasjon for strukturelle forskjeller (aldersfordeling, reiseavstander) 

• Utjevning av skatteinntekter 

• Hemnes 16 % dyrere å drifte og mottar i rammeoverføring 40,4 mill.  

• Naturressursskatt utgjør ca. 30 mill. av kommunes årlige 
skatteinntekter   



Om budsjett 

Konsesjonskraft 

• Kraftforetak må avgift en andel av kraftproduksjonen til kommunen 

• Kompensasjon for å avstå naturressurser til næringsvirksomhet 

• Inntil 10% av kraftproduksjonen til selvkost (OED/selvkost) 
 

  
Konsesjonskraft 2020 Hemnes

Tildelt mengde GWh 174,2

Alminnelig forbruk GWh 89,5

Til fylket 84,7

Andel fylket 48,6 %



Om budsjett 

Eiendomsskatt 

• Frivillig kommunal ordning – e-skatten inngår ikke i inntektssystemet 
for kommunen jf. naturressursskatten 

• 7 promille 

• E-skattegrunnlag beregnes årlig 

• Inntekten varierer med kraftprisene (5 år snitt) 

• Maksimumsverdi 2,74 kr/kwh (tak for beskatning) 

• Grunnrenteskatt særskatt til staten til fradrag i e-skattegrunnlag 

 



Om budsjett 

Naturressursskatt 

• Særskatt for kraftforetak beregnet på grunnlag av 7 siste års 
kraftproduksjon (1,1 øre/kwh) 

• Er kommunens andel av grunnrenteskatten 

• Inngår i skattegrunnlaget for kommune 

• «Samordnes» bort i rammetilskudd 

 



Om budsjett 

Utbytte Helgelandkraft 

• Kommunen eier 6,99% av aksjene i Helgelandkraft 

• Utbetaler 30% av overskudd i utbytte 

• Utbytte har variert mye de senere år som følge prisendringer (og 
investering i kraftbransjen) 

• Høye kraftpriser = større overskudd = mer utbytte 



Kraftinntekter og netto driftsutgifter 

84 % 

16 % 

B2019 

NETTO DRIFTSUTGIFT (ENHETER) NETTO KRAFTINNTEKTER



Fordeling av inntekter (omtrent) 

Refusjoner ink mva og sykelønn 

9 % 

Salgsinntekter 

14 % 

Skatt og ramme 

52 % 

Kraftinntekter 

17 % 

Andre statlige overføringer 

5 % 

Finansinntekter 

3 % 

2018 

Refusjoner ink mva og sykelønn Salgsinntekter Skatt og ramme Kraftinntekter Andre statlige overføringer Finansinntekter



Bruk av inntektene (omtrent) 

B2020 

Politikk 1 % 

Kirke og trossamfunn 1 % 

Næring 1 % 

Fellesoppgaver 8 % 

Ungdom, kultur og fritid 1 % 

Skolene 19 % 

Barnehagene 10 % 

Teknisk 12 % 

Helse og velferd 14 % 

Omsorg 33 % 

Villmarksnett 0 % 



Lov og forskrift 

Ny kommunelov  

Økonomibestemmelsen trer i kraft fra 01.01.2020 

Nye regler for Budsjett og Økonomiplan 2020-2023 

Økonomistyring gjennom 

 Økonomiplan og budsjett 

 Årsregnskap og årsberetning 

 Finansreglement 

 Økonomireglement 

 



Lov og forskrift 

Grunnleggende krav til økonomiforvaltning 

• Forvalte økonomien slik at den økonomiske handlingsevne ivaretas 
over tid 

• Utarbeide samordnede og realistiske planer for egen virksomhet 
og økonomi 

• Forvalte finansielle midler og gjeld slik at det ikke innebærer 
vesentlig finansiell risiko 

 



Lov og forskrift 

Krav til budsjett og økonomiplan 

• Balanse 

• Realisme 

• Fullstendighet 

• Driftsdel og investeringsdel 

• Vise kommunestyrets prioriteringer, bevilgninger og mål 

• Vise utvikling kommunens økonomi 

• Viser utvikling i gjeld  

 



Lov og forskrift 

Finansielle måltall 

 Kommunestyret skal selv vedta de finansielle måltallene 

 Sikre det økonomiske handlingsrom over tid 
 Driftsresultat  

 Gjeldsgrad  

 Måltallene er retningsgivende for budsjettarbeidet 



Lov og forskrift 

Saksgang 

• Kommunestyret fortsatt vedta budsjett og økonomiplan 

• Vedtas før årsskiftet 

• Formannskapet innstiller til vedtak i budsjett og økonomiplan 

• Innstilling skal offentliggjøres 14 dager før kommunestyrebehandling 

 



Lov og forskrift 

Obligatoriske oversikter 

 Økonomisk oversikt drift (ny) 

 Økonomisk oversikt investering 

 Oversikt over gjeld (ny) 

 Bevilgningsoversikt drift (ny) 

 Bevilgningsoversikt investering  



Lov og forskrift 

Drift 

• Prinsipp: drift kan bare finansieres av løpende inntekter 

Investering 

• Prinsipp: Lån og salg av formue bare til egne investeringer 

 



Lov og forskrift 

Rådmannen har (fortsatt) plikt til å rapportere utvikling budsjett mot 
regnskap og foreslå budsjettendringer ved vesentlige avvik 

Kommunestyret har (fortsatt) plikt til å endre budsjett underveis hvis 
det trengs for å ivareta realisme og balanse 

 



Lov og forskrift 

Merforbruk (underskudd) 

 Ny lov krever tidlige grep 

 Hvis regnskap avlegges med merforbruk  
 Skal rådmannen foreslå endringer i årets budsjett (30 juni) 

 Skal kommunestyret vedta hvordan merforbruket skal dekkes inn 

 
 



Lov og forskrift 

Strykningsreglene 

• Budsjettert avsetning eller bruk av fond (drift og investering) skal 
ikke gjennomføres dersom det ikke er rom eller behov  

• Overføringer fra drift til investering skal ikke gjennomføres hvis det 
bidrar til merforbruk i drift 

• Driftsresultat prioriter foran investeringsresultat (kan skape nytt 
finansieringsbehov [f.eks. lån]) 



Lov og forskrift 

Pliktig bruk av fond 

• Eventuelt merforbruk (underskudd) i drift skal dekkes inn med 
tilsvarende reduksjon av disposisjonsfond før regnskapet avsluttes 

• Disposisjonsfond må brukes selv om de ikke er budsjettert for å 
redusere / unngå merforbruk (underskudd) 

 



Reglement for budsjett og økonomiplan 

Sist revidert 2014 

• Økonomiplanen omfatter de 4 neste år og skal gjenspeile politiske 
prioriteringer neste 4 år 

• Budsjett er år 1 i økonomiplanen og er bindende for kommunens 
forventede inntekter og anvendelse av disse 

• Budsjett og økonomiplan utarbeides som et felles dokument og 
vedtas i desember 



Reglement for budsjett og økonomiplan 

Planleggingsrammer 

• Fastsettes av kommunestyret i juni 

• Gir rådmannen signaler om hvilke områder kommunestyret ønsker 
å prioritere 

• Rådmannen utarbeider tiltak som kan balansere enhetenes netto 
rammer til planrammene 

• Planramme investering fastsetter øvre grense for investering og 
finansiering  



Reglement for budsjett og økonomiplan 

• Rådmannen utarbeider beslutningsgrunnlag 

• Rådmannen orienterer om budsjettgrunnlag til politiske hovedutvalg 
før formannskapet lager sin innstilling 

• Formannskapet prioriter blant tiltakene rådmannen har utredet og 
innstiller til en helhetlig budsjett og økonomiplan (i balanse) 

• Ordfører har ansvaret for å legge fra dokumenter til politisk 
behandling 

 

 

 



Reglement for budsjett og økonomiplan 
Økonomiplanprosessen 

• Gjennomføres i 3 faser 
1. Økonomisk ståsted 

2. Utredninger 

3. Prioriteringer og vedtak 

Kommunestyret vedtar planrammer og bestiller utredninger innen 30 
juni 

Rådmannen utreder og foreslår tiltak og legger fram forslag til budsjett 
og økonomiplan inne 31 oktober 

Kommunestyret må behandle budsjett og økonomiplan innen 31. 
desember 

 

 

 



«Økonomiårshjul» 

År 1 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Budsjett og økonomiplan

Fase en 1 - mål, rammer og bestilling (politisk)

Fase 2 utredning (administrasjon)

Fase 3 - prioritering (politisk)

År 2 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Økonomistyring

Regnskapsrapportering 1 kv 2 kv 3 kv

Budsjettregulering Inv Drift

År 3 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Regnskap og rapportering

Avslutte årsregnskap 15

Kostra rapportering 15

Årsmelding 30

Godkjenner regnskap og årsmelding 30


