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2© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

1. Fylkesmannen skal 
sjekke om vedtatt 
budsjett/økonomiplan 
kvalifiserer for 
innmelding i ROBEK. 

2. Fylkesmannen vil også gi 
kommunene tilbakemelding 
og veiledning på om budsjett 
og økonomiplanen oppfyller 
de krav som kommuneloven 
stiller.

Budsjettgjennomgangen har to formål. 
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«a) Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk.

b) Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk.

c) Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet 
til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser at et merforbruk 
skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto.

e) Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke vedtatt innen de fristene
som er fastsatt i lov eller forskrift, eller innen en frist som 
departementet har fastsatt etter at økonomiplanen eller årsbudsjettet 
har blitt opphevet etter lovlighetskontroll.

Hvis det åpenbart ikke er behov for å kontrollere kommunens eller 
fylkeskommunens årsbudsjett og låneopptak, kan departementet 
bestemme at kommunen eller fylkeskommunen likevel ikke skal føres 
inn i ROBEK-registeret.»

Dette sier kommuneloven om ROBEKinnmelding og budsjett
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• Kommuner og 
fylkeskommuner skal 
forvalte økonomien 
slik at den 
økonomiske 
handleevnen blir 
ivaretatt over tid.

• Kommuner og 
fylkeskommuner skal 
utarbeide 
samordnete og 
realistiske planer for 
egen virksomhet og 
økonomi og for 
lokalsamfunnets 
eller regionens 
utvikling.

• Kommuner og 
fylkeskommuner skal 
forvalte finansielle 
midler og gjeld på en 
måte som ikke 
innebærer vesentlig 
finansiell risiko, blant 
annet slik at 
betalingsforpliktelser 
kan innfris ved 
forfall.

Kommuneloven § 14-1. 

Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen
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Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta

a) økonomiplanen og årsbudsjettet

b) årsregnskapene og årsberetningene

c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller 
fylkeskommunens økonomi

d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)

e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).

Kommuneloven § 14-2. 

Kommunestyrets og fylkestingets plikter



6© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale 
planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger
og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i 
kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige 
forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett 
og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 
fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over 
utviklingen i gjeld.

Kommuneloven § 14-4. 

Økonomiplan og årsbudsjett
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Vi har konsentrert tilbakemeldingene om sentrale begreper 
som:

• Obligatoriske økonomioversikter 

• Budsjettets forutsetninger 

• Finansielle måltall 

• Utviklingen i kommunens økonomi 

• Opprettholdelse av økonomisk handleevne 

• Økonomiplanlegging vs samfunnsplanlegging 

Veiledningsfokuset
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• Ny økonomiforskrift med nye krav til økonomioversikter. 

• Tidligere oversikter 1a, 2a og økonomisk oversikt drift har fått nytt 
oppsett.

• Det som før var 1b og 2b er videreført, men de har ikke noe navn

• Det er nytt krav om oversikt som viser utvikling i gjeld

• Omtrent en tredel av kommunene sendte inn gamle oversikter

• Av disse har de fleste sendt inn nye oversikter i ettertid, men ikke alle

Obligatoriske økonomioversikter 
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Obligatoriske økonomioversikter 



10© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Spesifisering av 5.4 linje 6 (gamle 1b)

• «Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene i økonomiplanens driftsdel og 
driftsbudsjettet skal stilles opp i samsvar med det som er bestemt av det organet 
som har budsjettmyndigheten. Nettosummen av bevilgningene skal tilsvare 
beløpet på post 6 i oppstillingen etter første ledd.» fra § 5-4 

• Her står kommunene veldig fritt i å definere nivåene og hva som er en bevilgning/ 
budsjettområde. 

• Her varierer oversiktene mellom kommunene mellom 4 og hundre linjer. 

• Det må være samsvar mellom inndelingen av denne oversikten og 
budsjettfullmaktene.  

• Alle endringer i «1B» er endringer i budsjettet og kan derfor kun gjøres av 
kommunestyret selv. 

Obligatoriske økonomioversikter 
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Først og fremst har vi vurdert skatt og rammetilskudd 

Vi har sjekket alle budsjettene opp mot grønt hefte 

og/eller KS sine prognosemodeller

En kommune har lagt anslaget for høyt

Jeg har til mine kommuner også kommentert på 

• håndtering av lønns og prisvekst og 

• fastsetting av renter og avdrag 

Her er de kommentarene vi har samlet i 

vår sjekkliste
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Finansielle måltall
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Utviklingen i kommunens økonomi
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Opprettholdelse av økonomisk handleevne
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«Endelig har rådmannen merket seg at Fylkesmannen «etter en helhetsvurdering» 
finner at den foreliggende økonomiplanen ikke er forenlig med å opprettholde den 
økonomiske handleevnen.

Det følger imidlertid av forarbeidene til bestemmelsen i kommuneloven § 14-1, 1. 
ledd at denne ikke er ment å danne grunnlag for lovlighetskontroll. 

Den er heller ikke ment for å kunne gripe inn i det enkelte kommunestyres frihet til å 
disponere ressursene på den måte de finner best innenfor de rammer som loven for 
øvrig setter. 

Fylkesmannens veiledningsiver og forventninger på dette punktet synes derfor å 
være i høyeste laget.»

Tilbakemelding fra en av kommunene
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Kommuneloven § 14-1

Kommuner og 
fylkeskommuner skal 
utarbeide samordnete 
og realistiske planer for 
egen virksomhet og 
økonomi og for 
lokalsamfunnets eller 
regionens utvikling.

Kommuneloven § 14-4

Økonomiplanen skal 
vise hvordan langsiktige 
utfordringer, mål og 
strategier i kommunale 
og regionale planer skal 
følges opp.

Kommuneloven § 14-4

Økonomiplanen kan 
inngå i eller utgjøre 
kommuneplanens 
handlingsdel etter 
plan- og bygningsloven 
§ 11-1 fjerde ledd.

Økonomiplanlegging vs samfunnsplanlegging
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Økonomiplanlegging vs samfunnsplanlegging



23. sep 
2020

Pilotprosjekt: Tips til en vellykket 
kobling mellom 
samfunnsplanlegging og 
økonomiplanlegging
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• Prosjektgruppa: Fylkesmannen og to pilotkommuner (Hammerfest og Karlsøy)

• Formål: Bidra til en tettere kobling mellom samfunnsplanlegging og 
økonomiplanlegging 

➢ ambisiøs samfunnsplanlegging - ikke basert på økonomisk handlingsrom

➢ føringer fra planer – for lite styrende for økonomiplanleggingen

➢ lite prosesser for samhandling mellom plan – økonomi – ulike fagmiljøer

➢ et mer samkjørt regelverk 

• Resultatmål: Veiledningsnotat og dokumentmal (førstegenerasjon)

Bakgrunn for prosjektet:
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• Jevnlig oppdatering av veiledningsnotatet 
➢ legge inn gode eksempler

• FM følge opp kommunenes arbeid med koblingen i gjennomgangen 
av handlings- og økonomiplaner
➢ tettere samarbeid mellom plan og økonomi internt

• Utarbeide mal til felles handlings- og økonomiplan
➢ ønskelig med testkommuner

Veien videre:
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• Er din kommune i gang med å koble økonomiplanen med øvrig 
planverk, og hva er utfordringene dere møter i denne forbindelse?

• Har kommunene behov for at det utarbeides en mal for en samlet 
handlings- og økonomiplan med god kobling?

• Møter kommunen utfordringer i prosessen med å koble 
økonomiplanen med øvrige planer?

• Generelle innspill til notatet

Problemstillinger til drøfting under økonomiforum:



Foto: Anders Aasheim

Takk for meg!

Har dere spørsmål om 
kommuneøkonomi?

Ta kontakt med oss i faggruppa for 
kommuneøkonomi og kommunedialog!


