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1. Generelt 
 
Økonomireglementet er vedtatt med hjemmel i kommuneloven med tilhørende forskrifter, samt 
Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for Rakkestad kommune. 
 
Reglementet er utarbeidet i tråd med God kommunal regnskapsskikk (GKRS). 
 
Innen rammer gitt av kommunestyre og formannskap har rådmannen ansvaret for forvaltningen 
av Rakkestad kommune sin økonomi, dvs. å påse at lover og forskrifter på økonomiområdet 
overholdes, politiske vedtak følges og at nødvendige internkontroll og rutiner etableres.  
 
Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen, kommunale foretak etter 
kommunelovens kapittel 11, styret for interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 og 
interkommunale selskaper iht. lov om interkommunale selskaper.  
 
Reglementet trer i kraft med virkning fom 01.10.2011 og erstatter Økonomireglement av 29.01.98 
med endringer fra 15.10.01. 
 
Kommunestyret har endringskompetanse for alle prinsipielle regler i reglementet. Rådmannen gis 
fullmakt til å gjennomføre oppdateringer og mindre endringer i reglementet slik at det til en hver 
tid er i tråd med gjeldende lov og forskrift.  
 
 

2. Hovedmål 
 
Hovedmålene med økonomireglementet er å; 
 
 sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning, som er i tråd med politiske vedtak og 

handlingsmål 
 gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag 
 sikre en god økonomisk rapportering 
 sikre en forvaltningspraksis som er i tråd med norsk lovgivning og andre aktuelle bestemmelser 
 
 
 

3. Delegering av budsjettmyndighet 
 

3.1 Hjemmel og lovgrunnlag 
 
Delegering av budsjettmyndighet er hjemlet i kommunelovens § 47 nr. 2 og nr. 3 og forskrift av 
15. desember 2000 om årsbudsjett med merknader.  
 

3.2 Formål 
 
Ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om at bevilgninger i årsbudsjettet 
er bindende for underordnede organer.  
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3.3 Delegering av budsjettmyndighet i driftsbudsjettet 
 
Kommunestyret vedtar budsjett- og økonomiplan i netto ramme per rammeområde – se nedenfor; 
 

 Felleskostnader- /inntekter 
 Rådmannen inkl. stab og støttetjenester  
 NAV 
 Skole 
 Barnehage 
 Kultur 
 Familiesenter 
 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 
 Hjembaserte tjenester 
 Bo- og aktivitetstjenester 
 Teknikk, miljø og landbruk 
 Næring og sysselsetting 
 Trossamfunn 
 Finansinntekter- og utgifter 

 
Rådmannen kan i forbindelse med budsjett- og økonomiplan fremme forslag om opprettelse av 
andre rammeområder.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer på budsjett innenfor hvert rammeområde, og å 
fordele budsjettet på detaljnivå. Rådmannen gis også fullmakt til å foreta tekniske endringer eller 
endringer som ikke har konsekvenser for realiteten i et sakskompleks mellom rammeområdene.  
 
Rådmannen gis anvisningsmyndighet for hele den kommunale forvaltning.  
 
Endringer i netto ramme per rammeområde skal behandles av kommunestyret. 
 

3.4 Delegering av budsjettmyndighet i investeringsbudsjettet 
 
Kommunestyret vedtar brutto investeringsbudsjett per prosjekt og finansiering samlet for alle 
prosjekter.  
 
Underordnede organer har ikke fullmakter i forhold til omfordeling av ressurser mellom prosjekter i 
investeringsbudsjettet eller i forhold til investeringsbudsjettet som helhet.  
 

3.5 Overskridelser 
 
Bevilgningene i drifts- og investeringsbudsjettet skal ikke overskrides før det er gitt 
tilleggsbevilgning. 
 
Rådmannen skal gjennom sin budsjettkontroll etablere rutiner for å sikre at budsjettoverskridelser 
unngås. 
 
Den som er gitt myndighet til å disponere over en bevilgning står ansvarlig i forhold til overordnet 
myndighet.  
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3.6 Tilleggsbevilgninger og omdisponeringer 
 
Forslag om tilleggsbevilgninger og omdisponeringer på budsjettet fremmes i så god tid at de som 
senere skal behandle forslaget får rimelig tid til å vurdere nødvendigheten av den foreslåtte 
bevilgning og mulighetene for å dekke den. Når det er nødvendig med tilleggsbevilgninger, skal de 
forslag som fremmes omfatte hvilke muligheter som foreligger for at bevilgningen skal dekkes 
enten ved nedsettelse av andre bevilgninger eller forhøyelse av inntektsanslag.  
 

3.7 Begrensninger i fullmaktsbestemmelsene 
 
Fullmakt etter dette reglement er begrenset til budsjettsaker som ikke gjelder: 
 
 Igangsetting av nye tiltak eller betydelige utvidelser av eldre/eksisterende tiltak. 
 Tiltak som påfører kommunen økonomiske forpliktelser utover budsjettperioden.  
 Disposisjoner som er ekstraordinære eller går utover vanlig standard. 
 
 
 

4. Budsjett og handlings- og økonomiplan 
 

4.1 Hjemmel og lovgrunnlag 
 
Arbeidet med handlingsplan med økonomiplan (heretter kalt økonomiplan) er hjemlet i: 
 
a. Plan og bygningslovens § 11-1 fjerde avsnitt som sier at kommuneplanen skal ha en 

handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og 
revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen. 

b. Kommunelovens § 44 – Økonomiplan – som pålegger kommunene en gang i året å vedta en 
rullerende økonomiplan som skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen skal minst omfatte de fire neste budsjettår.  

 
Arbeidet med årsbudsjettet er hjemlet i kommunelovens §§ 45-47 og forskrift om årsbudsjett, 
fastsatt at KRD 15.12.00.  
 

4.2 Formål 
 
Formålet med utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan er å realisere målsettinger fastsatt i 
kommuneplan og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk. Kommunestyrets 
prioriteringer, samt målsettinger og premisser skal komme tydelig fram. 
 

4.3 Ansvarsfordeling 
 
Rådmannens ansvar: 
Rådmannen utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan med bakgrunn i siste vedtatte budsjett, 
justert for endringer i produksjonsforhold, pris- og lønnsendringer, vedtak i folkevalgte organer, 
konsekvenser av statsbudsjettet etc. I tillegg innarbeides forslag til nye tiltak – 
økninger/reduksjoner – for å oppnå mål fastsatt i kommuneplan og økonomisk balanse. 
Budsjett/økonomiplan fremstilles i nettobeløp per rammeområde – se kapittel 3.3.  
 
Budsjettet settes opp iht. forskrift om årsbudsjett.  
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Som vedlegg til budsjett- og økonomiplan, skal det følge oversikter over endringer fra forrige 
vedtatte budsjett- og økonomiplan. Oversiktene skal omfatte både nye tiltak og tiltak som foreslås 
tatt ut, samt konsekvensjusteringer. Nye tiltak eller endringer i rammefordelingen, skal 
kommenteres.  
Budsjett- og økonomiplan skal utarbeides i henhold til rutiner for fullført saksbehandling. 
 
Investeringsbudsjett fremstilles per prosjekt under respektive rammeområder – se kapittel 3.3. 
 
Rådmannens forslag forelegges de ulike politiske organer – se Politisk styringsstruktur.  
 
Utvalgenes ansvar: 
Levekårsutvalg 1, Levekårsutvalg 2, Teknikk- og miljøutvalg og underliggende utvalg forelegges 
årsbudsjett, økonomiplan og årsmelding til uttalelse før endelig vedtak fattes – jfr. arbeidsdelings- 
og delegasjonsreglement for politisk nivå. 
 
Formannskapets ansvar: 
Formannskapet lager innstilling til kommunestyret.  
 
Kommunestyrets ansvar: 
Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 
formannskapet.  
 

4.4 Framdriftsplan/årssyklusplan 
 
Nedenstående årssyklusplan skal være retningsgivende for fremdriften i Rakkestad kommunes 
budsjett- og økonomiplanarbeid. Rådmannen kan beslutte at nedenstående frister skal endres for 
et enkelte kalenderår.  
 
Måned Aktivitet 
Februar  Årsregnskapet oversendes revisjon 15.02.XX.  

 Formannskapet orienteres om regnskapsresultatet. 
Mars  Rådmannen orienterer muntlig om økonomisk status per februar i hovedutvalgene. 

 Foreløpige KOSTRA-tall offentliggjøres 15.03.XX. 
 Revisjonsberetning oversendes revisjon 31.03.XX. 

Mai  Kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett offentliggjøres.  
Juni  Endelige KOSTRA-tall offentliggjøres 15.06.XX. 

 Årsregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret innen 30.06.XX. 
 Kommunestyret vedtar 1. tertialrapport.  

August  Rådmannen orienter muntlig om økonomisk status per juni i hovedutvalgene.  
September  Temamøte om Budsjett- og økonomiplan avholdes for politisk/administrativ ledergruppe. 
Oktober  Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram.  
November  Kommunestyret vedtar 2. tertialrapport. 

 Innstilling til Budsjett og handlings- og økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn. 
Desember  Kommunestyret vedtar Budsjett og handlings- og økonomiplan.  

 Vedtatt Budsjett og handlings- og økonomiplan foreligger ferdig trykket.  
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5. Budsjettoppfølging og rapportering 
 

5.1 Hjemmel og lovgrunnlag 
 
Budsjettoppfølging og rapportering er hjemlet i kommunelovens § 47 ”årsbudsjettets bindende 
virkning” og kommunelovens § 48 ”årsregnskapet og årsberetningen”.  
 

5.2 Formål 
 
Kommunelovens § 47 inneholder bestemmelser om årsbudsjettets bindende virkning. De rammer 
som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på 
forhånd er foretatt nødvendige endringer i budsjettet. Unntatt herfra er utgifter som kommunen 
har en umiddelbar rettslig forpliktelse til å dekke – eksempelvis kontraktsmessige, arbeidsrettslig, 
erstatningsrettslig, eller basert på rettighetsbestemmelser i lov. Skjer det vesentlige endringer i 
løpet av budsjettåret i forhold til utgifter og inntekter, skal rådmannen informere kommunestyret, 
slik at arbeidet med budsjettendring kan komme i gang. 
 

5.3 Overordnet administrativt ansvar 
 
Rådmannen har det overordnede ansvaret for oppfølging og kontroll av ressursbruken innenfor de 
budsjettrammer som er fastsatt av politisk nivå. 
 

5.4 Enkel økonomirapportering til utvalgene 
 
Utvalgene orienteres muntlig om økonomisk status for sine respektive rammeområder – per 
februar, juni og oktober.  
 
Utvalgene avgjør saker på sine områder, så langt de ligger innenfor budsjett- og 
økonomiplanrammene, og ikke har tverr- eller oversektorielle konsekvenser, jfr. Arbeidsdelings- og 
delegasjonsreglementet.  
 

5.5 Tertialrapportering 
 
Hver fjerde måned skal det utarbeides en tertialrapport til behandling i formannskap og 
kommunestyre, som viser avvik sett i forhold til de mål, tiltak 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. Årsprognoser beskrives i rapporten.  
 
Avvik i driftsbudsjett rapporteres for hvert enkelt rammeområde.  
 
For investeringsprosjekter skal framdrift og økonomiske forhold kommenteres. Mer/mindreutgifter 
per prosjekt og mer/mindreinntekter totalt skal behandles av kommunestyret. 
 

5.6 Årsregnskap og årsberetning 
 
For hvert kalenderår skal det utarbeides et årsregnskap og en årsberetning, jfr. kommuneloven § 
48.  
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Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året og anvendelsen av 
midlene, samt avlegges i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.  
 
Årsberetningen skal gi opplysninger om alle forhold som er viktige for å bedømme kommunens 
stilling og resultatet av virksomheten og som ikke fremgår av årsregnskapet. I tillegg skal det 
opplyses om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen, som for eksempel vesentlig 
usikkerhet ved regnskapet, ekstraordinære forhold eller viktige begivenheter som har inntrådt 
etter regnskapsårets utløp, samt informasjon om kommunens tjenesteyting. Det skal også 
redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling, samt tiltak som er iverksatt eller 
planlegges iverksatt for å fremme likestilling.  
 
Årsberetningen skal sammen med årsregnskapet være ferdigbehandlet av kommunestyret innen 
utgangen av juni måned, jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 10.  
 

5.7 Prosjektrapportering 
 
Vedtatte driftsprosjekter med økonomisk ramme over kr 500 000,- skal sluttrapporteres til 
kommunestyret. 
 

5.8 Misligheter 

 

Økonomiske misligheter, underslag m.v. – se arbeidsdelings- og delegasjonsreglement. 

 

 

6. Årsregnskapet 
 

6.1 Hjemmel og lovgrunnlag 
 
Årsregnskap er hjemlet i Kommunelovens § 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. 
desember 2000. Regnskapet føres iht. god kommunal regnskapsskikk (GKRS).  
 
God kommunal regnskapsskikk følger av de regnskapsstandarder, uttalelser, tolkninger m.v. som 
utarbeides av foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk. 
 
Rådmannen skal påse at det blir utarbeidet prosedyrebeskrivelser og interne kontrollordninger som 
sikrer og dokumenterer regnskapets kvalitet. 
 

6.2 Strykningsbestemmelser 
 
Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen gir et regnskapsmessig merforbruk, skal dette 
reduseres ved å foreta strykninger iht. rekkefølge som fremgår av regnskapsforskriftens § 9. 
 
Dersom det bare er behov for å gjennomføre delvise strykninger er slik myndighet delegert til 
rådmannen. 
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6.3 Vurdering av kortsiktige fordringer 
 
Avskrivning av fordringer gjøres etter at tvangsinnfordring er gjennomført og fordringen er 
konstatert å være uerholdelig. 
 
Rådmannen delegeres myndighet til å: 

 Vedta avskrivninger av krav inntil kr 100 000,- per debitor.  
 Ettergi krav på morarenter og innfordringsutgifter. 
 Inngå avtale om betalingsutsettelse/nedbetaling under forutsetning av at kravet er rettslig 

sikret 
 Fastsette minstegrense for innkreving. 

 
Rådmannen delegeres også myndighet til å avgjøre søknader om ettergivelse eller nedsettelse av 
gjeld inntil kr 100 000,-, i forbindelse med frivillig eller tvungen gjeldsordning i saker fremmet av 
skyldner eller namsmannen.  
 
Rådmannen delegeres likeens myndighet til å avgjøre søknader om pantefrafall og 
prioritetsvikelse. 
 
Avskrivninger, ettergivelse eller nedsettelse av krav utover kr 100 000,- per debitor, framlegges 
formannskapet for behandling og vedtak.  
 
Merutgifter i forbindelse med tapsføringer behandles i tertialrapport.  
 
 
 

7. Investeringer 
 

7.1 Hjemmel og lovgrunnlag 
 
Budsjettering og regnskapsføring av investeringer er hjemlet i kommunelovens kapittel 8 og 
budsjett- og regnskapsforskriftene.  
 

7.2 Behovsutredning 
 
Rådmannen har ansvaret for å ta initiativ til å legge fram investeringsbehov. Det skal foreligge en 
utredning som bør inneholde: 

 Analyse med behov 
 Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov 
 Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller 

nybygg.  
 Lokalisering 
 Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet.  

 

7.3 Politisk vedtak før igangsetting 
 
Politisk vedtak med finansiering av investeringsprosjekt skal foreligge før igangsetting.  
 
Investeringsprosjekter over kr 3 000 000,- tas ikke inn i budsjett og økonomiplan uten forutgående 
utredning (forprosjekt/skisse med kalkyle).  
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7.4 Budsjettering og regnskapsføring av investeringer 
 
Årsbudsjettet er bindende og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra kommunen 
utgifter i budsjettåret. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille lovens krav 
til balanse, realisme m.v. Ubrukte bevilgninger fra forrige budsjettår må i kommunestyret vedtas 
videreført til neste år, dersom disse skal overføres nytt budsjettår.  
 
Investeringsprosjekter budsjetteres på prosjektnivå, mens finansiering budsjetteres samlet. Da 
med unntak av bundne midler – disse budsjetteres på prosjektnivå.  
 

7.5 Delegering av myndighet 
 
Formannskapet gis fullmakt til å forvalte og utvikle den kommunale eiendoms- og formuesmasse – 
herunder kjøp og salg av eiendommer der verdien av den enkelte eiendom ikke overstiger  
kr 2 500 000,-. Finansiering må skje innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.  
 
Byggekomité, jfr. Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå, har for  
investerings- /byggeprosjekter over kr 3 000 000,- ansvaret for å gjennomføre byggeprosjekter 
innenfor økonomiske rammer gitt av kommunestyret, og akseptere anbud der kontrahering skjer i 
henhold til lov om offentlige anskaffelser med forskrifter. I den forbindelse kan komiteen binde 
kommunen utover det enkelte budsjettår (dog ikke utover økonomiplanperioden).  
 
Byggekomiteen innstiller til kommunestyret ved behov for økte bevilgninger til et byggeprosjekt i 
investeringsbudsjettet, når dekningen skjer ved at ressurser til andre byggeprosjekter reduseres 
tilsvarende.  
 
For hvert prosjekt oppnevnes det i tillegg en administrativ prosjektgruppe som utreder og 
saksforbereder til fast byggekomité. 
 
I alle andre investeringsprosjekter delegeres myndighet for gjennomføring, rapportering og 
økonomisk styring til rådmannen.  
 

7.6 Tilleggsbevilgning 
 
Dersom et investeringsprosjekt trenger tilleggsbevilgning skal det legges fram sak for 
kommunestyret med forslag til finansiering før budsjettet er brukt opp.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å stoppe et investeringsprosjekt dersom bevilgningen er brukt opp, og 
sak ennå ikke er lagt fram for kommunestyret.  
 

7.7 Overtaking 
 
Investeringsprosjektet er avsluttet når man har skrevet under overtakelsesforretning, eller 
kommunen har overtatt det fulle ansvar. 
 
Det skal utarbeides byggedokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold for byggeprosjekt før 
overtakelsesforretning gjøres.  
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7.6 Avslutning av investeringsprosjekt 
 
Det skal uarbeides sluttregnskap for ethvert investeringsprosjekt. Sluttregnskap legges fram for 
kommunestyre senest 1 år etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og 
risiko er overført.  
 
 
 

8. Startlån 
 

8.1 Hjemmel og lovgrunnlag 
 
Startlån er hjemlet i kommuneloven, lov om husbanken av 29. mai 2009 nr. 30 § 1 og § 13 og 
forskrift om startlån av 19. mars 2010 nr. 434. 
 

8.2 Formål 
 
Startlån tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for 
unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som 
vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner.  
 

8.3 Delegering av myndighet 
 
Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp startlån i Husbanken iht. vedtatt budsjett. 
 
Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om startlån innenfor tilgjengelige 
budsjettmidler iht. gjeldende lover og forskrifter.  
 

8.4 Lånesum 
 
Lånerammen fastsettes innenfor 100 prosent av kjøpesum, nybyggings- eller utbedringskostnader.  
 
Rakkestad kommune har som mål å fatte vedtak om startlån som toppfinansiering (inntil 40 
prosent av kjøpesum). Færrest mulig som fullfinansiering.  
 
Det vil normalt gis lån på maksimum kr 1 200 000,-.  
 

8.5 Avdrag, renter og gebyr 
 
Lånetaker vil til enhver tid bli tilbudt gjeldende avdragsvilkår som gjelder for Husbanken sine utlån.  
 

Kommunene gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av 
administrative kostnader, eller tilby lempelige vilkår uten at dette får virkning for lånevilkårene 
mellom kommunen og Husbanken, jfr. forskrift om startlån § 3. 
 

Kommunen kan i tillegg innkreve gebyr for å dekke de faktiske utgiftene ved forvaltningen, se HB 
7.B.13 ”Retningslinjer for startlån fra Husbanken” kapittel 5.  
 
Rakkestad kommune fastsetter rente- og gebyrbetingelser for videreutlån/startlån i budsjett- og 
økonomiplan.  
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8.6 Salg, utleie av bolig finansiert av startlån 
 
Dersom låntaker selger, leier bort eller på annen måte disponerer bostedet på en slik måte at 
forutsetningene for lånet blir vesentlig endret, kan kommunen kreve at låne blir innbetalt straks 
eller med kortere avdragstid.  
 

8.7 Innfrielser og ekstraordinære avdrag 
 
Rakkestad kommune følger kommunelovens § 50, nr. 7c sin bestemmelse og nedbetaler innlån 
ved innfrielser eller ekstraordinære avdrag på startlån.  
 

8.8 Klage 
 
Det kan klages på kommunen sitt vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån. Klagen 
må fremsettes skriftlig og grunngis. Det skal gå klart fram hvilken endring klageren ønsker. 
Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak har kommet fram. Dersom klageren ikke får 
medhold, oversendes klagen kommunen sin klagenemnd – se Politisk styringsstruktur.  
 
 
 

9. Kommunale foretak, interkommunale selskap og samarbeid  
 

9.1 Hjemmel og lovgrunnlag 
Kommunale foretak er hjemlet i kommunelovens kapittel 11. 
Interkommunalt samarbeid er hjemlet i kommunelovens kapittel 5. 
Interkommunale selskaper er hjemlet i lov om interkommunale selskaper. 
 

9.2 Myndighet og ansvar 
 
Kommunale foretak, interkommunale samarbeid og selskaper driftes i samsvar med kommunens 
vedtatte årsbudsjett og økonomiplan.  
 
Bevilgningene iht. årsbudsjett og økonomiplan skal ikke overskrides før det evt. er gitt 
tilleggsbevilgning fra kommunestyret.  
 
Låneopptak vedtas av kommunestyret. 
 

9.3 Rapportering 
 
Kommunale foretak, interkommunale selskap og samarbeid rapporterer til kommunestyret en gang 
per år.  
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