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Om økonomireglementet 
 

Dette reglementet erstatter økonomireglement av 2003. Reglementet gjelder for folkevalgte 

organer, administrasjonen (herunder kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret 

for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.  

Økonomireglementet bør rulleres en gang pr politisk periode. 

Økonomireglementet gjelder fra den datoen det blir vedtatt i Kommunestyret. 

Formannskapet vedtok i sak 24/15 å slå sammen årsbudsjett og økonomi- og handlingsplan til ett 

dokument og en prosess. Allikevel er det forskjellige krav til de forskjellige delene, og dette 

reglementet har derfor egne kapitler for økonomiplan og budsjett. 

Rådmannen har ansvar overfor kommunestyret og formannskapet for at reglementet følges. Lederne 

for de enkelte tjenesteområder har tilsvarende ansvar overfor rådmannen for at reglementet blir 

fulgt innenfor eget område. 

 

Definisjoner: 

Tjenesteområde: 

Et tjenesteområde er en virksomhet eller gruppe av virksomheter med en leder som rapporterer til 

rådmannen. 

Nettodriftsramme for et tjenesteområde: 

Summen av alle driftsutgifter for tjenesteområdet fratrukket alle driftsinntekter for tjenesteområdet. 

Fellesutgifter og -inntekter: 

Utgifter og inntekter som ikke kan henføres til et tjenesteområde. 

Årsbudsjett: 

Det budsjettet som vedtas av kommunestyret i forkant av budsjettåret. 

Budsjettendringer: 

Endringer som foretas i budsjettet i løpet av budsjettåret 
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1 Økonomiplan 

Overordnede rammer 

Delreglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner § 44. 

Arbeidet med handlingsprogram med økonomiplan er hjemlet i: 

a) Plan- og bygningslovens § 20-1 tredje avsnitt om at kommuneplanen skal ha en kortsiktig del som 

skal inneholde ”samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste årene”.  

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.  

Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder kommunale foretak etter 

kommunelovens kapittel 11) og styret for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. 

Dette reglementet inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytting til økonomiplanarbeidet. 

Formål 

Gjennom økonomiplanen skal kommunen oppfylle de mål og strategier som er vedtatt i 

kommuneplanens langsiktige del. Økonomiplan skal på overordnet nivå tallfeste prioriteringene gjort 

i handlingsdelen. 

 
Arbeidsform og fremdriftsplan for utarbeidelse av økonomi- og handlingsplan: 

Økonomi og handlingsplan utarbeides årlig og omfatter siste avlagte årsregnskap, inneværende års 

budsjett og de fire neste budsjettår. Planen utarbeides sammen med årsbudsjett.  

 

Rådmannens ansvar 

Senest i juni måned hvert år utarbeider rådmannen i samråd med ordføreren en framdriftsplan for 

arbeidet med økonomi-, handlingsplan og budsjett for administrasjonen og politiske organer.  

Ved oppstart av økonomiplanarbeidet skal rådmannen utarbeide konsekvensjusterte budsjetter for 

planperioden. Forslag til økonomiplan skal bygge på vedtatte budsjett, og foreslåtte endringer. 

Rådmannens forslag skal være spesifisert på respektive områder i nettobeløp. Vesentlige 

investeringsprosjekter skal fremkomme enkeltvis under respektive områder.   

Videre skal det fremlegges oversikt over  

 planlagt utvikling i resultatindikatorer av spesiell betydning 

 planlagte investeringsprosjekter med finansiering og forventet driftsvirkning 

 utviklingen i rente- og avdragsbelastningen  

 utviklingen i langsiktig gjeld 

 arbeidskapitalen / likviditetsutvikling 
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Til de enkelte bevilgninger som kommunestyret vedtar skal det knyttes mål og premisser. 

Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del, de forutsetninger og økonomiske 

anslag som fremgår av Kommuneøkonomiproposisjonen og Revidert nasjonalbudsjett som legges 

fram i mai hvert år. Videre skal det foretas en drøfting av den økonomiske handlefriheten de ulike år i 

planperioden. 

Fagutvalgene, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget (AMU), ansattes organisasjoner, 

eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede inviteres til å uttale seg om økonomi-, 

handlingsplan og budsjett når dette er lagt ut til alminnelig ettersyn. 

Rådmannen har ansvar for å gi ansatte medvirkning i prosessen. Dette skjer fortrinnsvis gjennom 

ansattes organisasjoner. 

Formannskapets ansvar 

Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret. 

Kommentarer til reglementet  

 Budsjettforskriftens § 13 omhandler særregler vedrørende budsjett for interkommunalt 

samarbeid etter § 27 i kommuneloven. 

 Blant annet skal den økonomiske rammen for samarbeidets virksomhet i året inngå i 

økonomiplanen til den kommunen/fylkeskommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. 

 Styret vedtar selv den økonomiske rammen på grunnlag av innstilling fra samarbeidets 

administrasjon. 

 De deltakende kommunene kan bestemme at den økonomiske rammen ikke er endelig før 

den er godkjent av de respektive kommunestyrer. 
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2 Delegering av budsjettmyndighet 
 

Overordnede rammer 

Delreglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner, § 47 nr. 2 og nr 3 og forskrift av 15. desember 2000 om årsbudsjett 

med merknader. 

Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder kommunale foretak etter 

kommunelovens kapittel 11) og styret for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.  

Formål 

Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om at bevilgninger 

i årsbudsjettet er bindende for underordnede. 

Retningslinjer for delegering av budsjettmyndighet i driftsbudsjettet 

Kommunestyret fastsetter årsbudsjettet med en netto ramme, og det er dette vedtatte budsjettet 

som er bindende for underliggende organer i forhold til kommunelovens bestemmelser.  Det 

vedtatte budsjettet må normalt spesifiseres ytterligere av de underliggende organer. 

Budsjettfullmaktene må derfor ta utgangspunkt i, og definere, nivået for kommunestyrets bindende 

rammer, og knytte myndighet til å gjøre omdisponeringer ut fra dette. Det understrekes at delegert 

myndighet i budsjettsaker ikke må anvendes slik at kommunestyrets forutsetninger og premisser i 

årsbudsjettet undergraves, og at omdisponeringer må skje med dekning innenfor de rammer som er 

fastsatt. 

 Formannskapet gis fullmakt til å omdisponere bevilgninger mellom tjenesteområder inntil 5 

mill. kroner pr tjenesteområde pr år. 

 Styret for kommunale foretak har myndighet til fritt å omdisponere midler mellom 

budsjettformål innenfor foretakets budsjettramme  

 Rådmannen har myndighet til å omdisponere bevilgninger innen et tjenesteområde, både på 

utgiftssiden og inntektssiden  

 Styret for kommunale foretak kan delegere myndighet til daglig leder til å omdisponere 

bevilgninger innen et budsjettformål, både på utgiftssiden og inntektssiden 

 Kun kommunestyret har myndighet til å vedta årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket 

treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet jfr. kommuneloven, § 45. Myndigheten 

omfatter så vel årsbudsjettets bevilgninger som inntektssiden i årsbudsjettet.  

Med endringer menes her endring av inntektssiden (budsjettskjema 1A). 

Denne budsjettmyndigheten kan ikke delegeres. 

Retningslinjer for behandling av budsjettmyndighet i investerings-budsjettet 

Investeringsbudsjettet blir fastsatt som brutto utgifter og inntekter per tjenesteområde. Det er krav 

om at investeringsprosjekter over 5 mill. kroner skal ha et samlet kostnadsoverslag med tilhørende 

finansieringsplan.  

 Formannskapet får fullmakt til å fastsette sentrale bevilgninger som for eksempel utlån og 

mottatte avdrag på utlån, kjøp og salg av aksjer, og salg av eiendommer, bygg og anlegg 

innenfor en ramme på 2 mill. kroner. 
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 Formannskapet får fullmakt til å omdisponere mellom tjenesteområder inntil 10 mill. kr. 

 Formannskapet får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom driftsbudsjettet og 

investeringsbudsjettet for prosjekter som er forutsatt finansiert med driftsoverføring  

 Styret for kommunale foretak har myndighet til fritt å omdisponere midler mellom 

budsjettformål og/eller prosjekter innenfor foretakets budsjettramme, og også å foreta 

budsjettjusteringer mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet  

Overskridelser 

 Bevilgningene i drifts- og investeringsbudsjettet skal ikke overskrides før det i tilfellet er gitt 

tilleggsbevilgning. 

 Rådmannen skal gjennom sin budsjettkontroll føre slikt tilsyn at budsjettoverskridelser 

unngås. 

 Den som har myndighet til å disponere over en bevilgning står ansvarlig i forhold til 

overordnet myndighet. 

Tilleggsbevilgninger, 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 kan dekkes enten ved nedsettelse av andre bevilgninger eller forhøyelse 

av inntektsanslag. 

Investeringer som finansieres med låneopptak 

 I den utstrekning bevilgningene til nybygg og nyanlegg mv. forutsetter låneopptak, kan 

bevilgningene ikke brukes før låneopptaket er formelt godkjent. 

Disponeringsfullmakt 

 Rådmannen har etter forskriften fullmakt til å disponere bevilgningene og har ansvaret for å 

iverksette kommunestyrets vedtak. Med disponeringsfullmakt (anvisningsmyndighet) menes 

her myndighet til å disponere de bevilgninger som er ført opp i årsbudsjettet(dvs. 

detaljbudsjettering). 

 Ved virksomheter som er basert på interkommunalt samarbeid er det virksomhetens styre 

som har disponeringsfullmakten. Jf budsjettforskriftens § 13. 

 Rådmannen kan også omdisponere driftsrammene innenfor tjenesteområder.  

 Rådmannen kan delegere sin disponeringsfullmakt. 

 

Andre fullmakter 

 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre årets låneopptak i samsvar med kommunestyrets 

budsjettvedtak.  

 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette leieinntekter for kommunens eiendommer.  

 Rådmannen gis fullmakt til å inngå operasjonelle leie- og leasingavtaler i den grad det er 

økonomisk forsvarlig i forhold til kjøp. 
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 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette egenandeler og priser ved salg av varer og tjenester i 

kommunen, der disse ikke er fastsatt av annen myndighet. Rådmannen gis fullmakt til å 

disponere kommunens bankkonto. 

 Disse fullmaktene kan delegeres videre. 
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3 Årsbudsjett 

Overordnede rammer 

Delreglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner §§ 45-47, og forskrift om årsbudsjett, fastsatt av KRD 15.12.00.  

Dette reglementet inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytting til budsjetteringsarbeidet og 

fordeling og disponering av de bevilgninger som kommunestyret gir i sitt budsjettvedtak. 

Reglementet gjelder ikke ved omfordeling av budsjetterte bevilgninger dersom endringene er av 

prinsipiell betydning. 

Formål 

Budsjettforskriften av 15.12.00 åpner for og legger til rette for at kommunestyret kan drive utstrakt 

rammebudsjettering og målstyring. 

Hensikten med dette reglementet er å klargjøre innholdet i og fordelingen av de driftsrammer som 

kommunestyret bevilger i sitt vedtak om årsbudsjett. 

Reglementet skal klargjøre innholdet i og fordelingen av de driftsrammer som kommunestyret 

bevilger i sitt vedtak om årsbudsjett. 

Reglementet skal også klargjøre hvilke fullmakter kommunestyret delegerer til underordnede 

organer. 

Arbeidsform og fremdriftsplan for utarbeidelse av årsbudsjettet 

Rådmannens ansvar 

På grunnlag av vedtatt økonomiplan og eventuelt nødvendige justeringer i bundne utgifter/inntekter, 

utarbeider rådmannen foreløpig utkast til årsbudsjett (talldel) for neste år bestående av 

investeringsbudsjett og driftsbudsjett. Dette, sammen med oversikt som viser konsekvensene av 

Regjeringens forslag til statsbudsjett, drøftes på en konferanse mellom formannskapet, 

kommunestyrets gruppeledere og rådmannens ledergruppe. Rådmannen utarbeider deretter et 

forslag til budsjett. Budsjettet skal fremstilles i nettobeløp på respektive tjenesteområder. 

Fagutvalgene, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget (AMU), ansattes organisasjoner, 

eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede inviteres til å uttale seg om økonomi-, 

handlingsplan og budsjett når dette er lagt ut til alminnelig ettersyn. 

Rådmannen har ansvar for å gi ansatte medvirkning i prosessen. Dette skjer fortrinnsvis gjennom 

ansattes organisasjoner. 

Kommunestyrets ansvar 

Kommunestyret vedtar årsbudsjettet.  Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.  

Formannskapets ansvar 

Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret.  

Årsbudsjettets innhold og inndeling 
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 Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i 

budsjettåret. 

 Kommunestyrets prioriteringer samt de målsettinger og premisser som budsjettet bygger på, 

skal komme tydelig frem. 

 Budsjettet skal fremstilles i ett samlet dokument, hvor drifts- og investerings-budsjettet 

inngår. 

Vedtak om årsbudsjett 

 Kommunestyret vedtar selv kommunens årsbudsjett. 

 Budsjettet vedtas etter de minimumskrav som følger av lov og forskrifter.  

Inntektssiden i drifts- og investeringsbudsjettet spesifiseres i henhold til forskriften 

(budsjettskjema 1A og 2A). 

 Bevilgningene i driftsbudsjettet gis som netto driftsrammer pr tjenesteområde 

(budsjettskjema 1B). 

 Bevilgningene i investeringsbudsjettet vedtas på tjenesteområdenivå (budsjettskjema 2B). I 

tillegg vil de overordnede prosjektoppstillinger bli presentert på ikke selv- og 

selvfinansierende investeringer. 

 I tilknytning til bevilgningene angis kommunestyrets prioriteringer samt de mål og 

forutsetninger som er knyttet opp mot bevilgningene. 

Vedlegg til årsbudsjett 

Økonomisk oversikt for drifts- og investeringsbudsjettet skal ligge ved årsbudsjettet. Oversikten skal 

vise hele kommunens budsjett fordelt på typer av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, 

samt utgifter, utbetalinger og avsetninger jfr. budsjettforskriftens § 12. 

Oversikten skal ikke behandles av kommunestyret og er derav ikke bindende. Dette for å unngå 

brudd med prinsippet om rammebudsjettering.  

Kommentarer til reglementet 

 Budsjettforskriftens § 13 omhandler særregler vedrørende budsjett for interkommunalt 

samarbeid etter § 27 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. 
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4 Budsjettoppfølgning og rapportering 

Overordnede rammer 

Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner, § 47. 

Reglementet dekker hele kommunens budsjettoppfølging og rapportering i henhold til vedtatte 

budsjettrammer og styringskart for inneværende jf mål gitt i økonomi- og handlingsplan. 

Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder kommunale foretak etter 

kommunelovens kapittel 11) og styret for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

Formål 

Kommunelovens § 47 inneholder bestemmelser om årsbudsjettets bindende virkning. De netto 

rammer som er angitt i årsbudsjettet må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de 

nødvendige endringer i budsjettet. Unntatt herfra er utgifter som kommunen har en umiddelbar 

rettslig forpliktelse til å dekke – eksempelvis kontraktsmessig, arbeidsrettslig, erstatningsrettslig, eller 

basert på rettighetsbestemmelse i lov. Skjer det vesentlige endringer i løpet av budsjettåret i forhold 

til utgifter og inntekter, skal rådmannen (rådmannen) informere kommunestyret slik at arbeidet med 

budsjettendring kan komme i gang. 

 
Betydningen av klare målsettinger gjennom indikatorer og en klart definert ressursinnsats er 

grunnlaget for en god rapportering og evaluering. 

Budsjettoppfølgning 

 For å muliggjøre en effektiv budsjettoppfølging, skal det foretas periodisering og kontering av 

budsjettets drifts- og investeringsdel etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet.  

 Rådmannen skal løpende gjøre nødvendige avviksvurderinger i forhold til budsjettet, og 

iverksette de eventuelle justeringer i driften som er nødvendig for å innarbeide avvikene. 

 Ved fare for overskridelser på den budsjettrammen som det enkelte tjenesteområde har fått 

seg tildelt, skal det fremmes sak for det kommunestyret. 

Rapportering 

 Kommunestyret skal hvert kvartal få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser 

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. Prognoser for resten av året beskrives i rapporten. 

 For vesentlige investeringsprosjekter skal framdriften og økonomiske forhold kommenteres. 

Investeringsprosjekter som er avsluttet skal fremlegges for kommunestyret.  
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5 Årsavslutning 
 

Overordnede rammer 

Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner, § 48 nr. 1 og 2 og forskrift av 15. desember 2000 om årsregnskap og 

årsberetning med merknader. 

Reglementet dekker hvem som har kompetanse til å foreta strykninger dersom driftsregnskapet 

gjøres opp med et underskudd.  

Formål 

Reglementet skal ivareta hvem som har kompetansen til å gjennomføre strykninger ved et 

underskudd i driftsregnskapet samt å redusere netto merutgift i investeringsregnskapet. 

Kompetanse til å gjennomføre strykninger i driftsregnskapet 

Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre strykninger i regnskapet for å hindre underskudd. 

Eventuelle strykningene foretas i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner 

og fylkeskommuner § 9. Strykninger foretas i denne rekkefølge: 

1. Avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende 

inntekter eller innbetalinger 

2. Budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets 

investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret selv. 

3. Budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært 

forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger. 

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 (Punkt 1 og 2 må tas før punkt 3): 

1. Budsjettert avsetning til ubundne investeringsfond 

2. Budsjettert avsetning til likviditetsreserve investering 

3. Å overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til 

prosjekter med manglende finansiell dekning 
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6 Innkjøp 

Formål og omfang 

Formålet med Lillehammer kommunes innkjøpsvirksomhet er å anskaffe varer og tjenester som skal 
støtte opp under kommunens primær oppgaver. 
Lov (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) legger premissene for hvordan offentlige 
innkjøp skal foregå. Reglene gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og 
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av disse.   
 
Formålet med delreglementet for innkjøp er å sikre at alle anskaffelser til Lillehammer kommune 
gjennomføres 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 Lillehammer 
kommunes tjenesteområder og underliggende enheter. 
 

Ansvar 

Rådmannen er ansvarlig for etablering, implementering og vedlikehold av dette reglementet. 
Rådmannen har ansvaret for at alle medarbeidere som gjennomfører anskaffelser gjøres kjent med 
og følger reglementet, samt at det er utarbeidet og vedtatt rutiner innenfor kommuneområdene som 
ivaretar reglementet. 
 

Grunnleggende krav til innkjøpsarbeidet 

Alle innkjøp skal gjennomføres kostnadseffektivt og ta hensyn til miljø, livsykluskostander og 
samfunnsansvar.  
Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, uavhengig av hvilken 
anskaffelsesprosedyre som benyttes, samt følge de grunnleggende prinsippene i Lov om offentlig 
anskaffelser § 5. 
 
• 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. 
• Forretningsmessighet. 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 NOK eks mva. skal 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. 
 
 
 
Alle anskaffelser skal: 

 Utføres i henhold til gjeldende lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. 

 Utføres i henhold til relevante gjeldende lover, forskrifter og standarder innenfor aktuelt fag, 
bransje eller sektor og gjeldende HMS regelverk 
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 Utføres i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer og med høy 
integritet. 

 Utføres i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende standard avtalevilkår for kjøp av 
varer og tjenester.  

 
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. 

 Til enhver tid oppfylle de krav som i den enkelte anskaffelse er satt til leverandørens miljø og 
samfunnsansvar 

 

Terskelsverdier 

De verdier som til enhver tid fastsettes av nasjonal myndighet. Terskelverdiene gir 

prosedyrebestemmelsen for anskaffelsen.  

Beløpsgrensen skal praktiseres ut fra totalkostvurdering.  En anskaffelse skal ikke deles opp i den 

hensikt å unngå at bestemmelsen i forskriften kommer til anvendelse, og det er kommunen som 

helhet som skal vurderes i denne sammenhengen. Beløpsgrensene beregnes eksklusiv 

merverdiavgift. 

Pr. 1. september 2015 gjelder følgende terskelverdier. 

Anskaffelse med verdi over kr. 100.000,-  

Gjennomføres etter bestemmelsene i forskriftens del I. Det skal føres anskaffelsesprotokoll.  1. juli 

2015 ble krav til skatteattest fjernet fra forskriftens del.  

Anskaffelse med verdi over kr. 500.000,-  

men under verdiene i neste ledd gjennomføres etter bestemmelsene i forskriftens del I og II. Det skal 

ved anskaffelser over 500 000 stilles krav til skatteattester. 

Anskaffelse med verdi over kr. 1.550.000,- (varer og tjenester) 

Anskaffelse med verdi over kr 39.000.000,- (bygg og anlegg) 

Gjennomføres etter bestemmelsen i forskriftens del I og III.  

 

Rammeavtaler 

Sentrale rammeavtaler er forpliktende for kommunens tjenesteområder og underliggende enheter 

og det er ikke anledning for å gå utenom disse. Innkjøpskontoret skal gjøres oppmerksom på 

områder hvor inngåelse av rammeavtaler vil kunne gi økonomiske eller administrative gevinster. 

 



                                                                                                                                         

15 
 

Rammeavtaler for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal 

Anskaffelser skal samordnes på vegne av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner der dette er 

hensiktsmessig og lønnsomt. 

Innkjøpsleder har gjennom samarbeidsavtale fullmakt til å gjennomføre anbudskonkurranser, 

forhandle og inngå innkjøpsavtaler på vegne av kommunene. 
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7 Startlån  
Hjemmel: Forskrift om startlån fra Husbanken 01.04.2014, fastsatt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet  med hjemmel i Lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1 fjerde 

ledd. 

Formål 

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet 
bolig og beholde den. 
 

Långiver 

Husbanken gir lån til kommunen for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. 
 

Hvem kan få startlån? 

Kommunen kan gi lån til husstander som 
a) ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner og 
b) som har langvarige problemer med finansiering av eid bolig. 
 
Vilkåret i punkt b kan fravikes 

- dersom husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å 

sikre en trygg, god og stabil bolig innen kort tid taler for det.  

- dersom husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan 

bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin.  

-  dersom lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.  

Manglende egenkapital for å få lån i finansinstitusjon, er i seg selv ikke nok for å fravike nevnte vilkår.   

Startlån skal tildeles etter behovsprøving. Det legges vekt på at husstanden har en utrygg eller 

uegnet bosituasjon, og kan få en bedret bosituasjon ved hjelp av startlån. Søkeren skal ha evne til å 

betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

SIFOs satser for livsopphold skal i utgangspunktet legges til grunn ved beregning av betjeningsevne 
for startlån. I særlige tilfeller kan det utøves større grad av skjønn  enn det SIFO – normen tilsier, ut 
fra en helhetsvurdering. 
 
Ved vurderingen skal det tas hensyn til om søker kvalifiserer for boligtilskudd til etablering og statlig 
bostøtte, etter boligetablering. 
 
 
Fraråding benyttes i samsvar med Finansavtaleloven § 47.1  

                                                           
1 § 47. Frarådingsplikt  

(1) Dersom kredittgiveren, før kredittavtale inngås med en forbruker eller kreditten utbetales eller salgsting overgis til forbrukeren, må 
anta at økonomisk evne eller andre forhold på forbrukerens side tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp kreditten eller fra 
å gjennomføre kredittavtalen, skal kredittgiveren underrette forbrukeren om dette. Slik underretning skal skje skriftlig. Dersom 
underretningen gis før kredittavtale inngås, skal underretningen så vidt mulig også gis muntlig. Dersom forbrukeren inngår kredittavtale på 
tross av frarådingen, skal han ved signatur bekrefte at han er kjent med at kredittgiveren skriftlig og muntlig har frarådet ham å oppta 
kreditten.  
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Hva det kan gis lån til 

Kommunen kan gi lån til: 
a) Kjøp av helårsbolig  
Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået i 
Lillehammer. Boligens størrelse vurderes med utgangspunkt i husstandens plassbehov.  Boligen skal 
normalt ikke inneholde utleieenhet. 
 
b) Utbedring og tilpasning av bolig  
Det gis bare lån til nødvendig utbedring, ikke til generell oppussing. 
 
c) Oppføring av ny bolig  
Ved oppføring av ny bolig gis startlån kun som toppfinansiering.   
 
d) Refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i 
boligen.  
Startlån kan benyttes til refinansiering av lån eller annen gjeld i tilfeller der det er nødvendig for at 
søker skal kunne bli boende i boligen sin.  Ved refinansiering av lån og annen gjeld må søker fylle 
vilkårene for startlån. Hensikten med refinansiering skal være at den fører til en varig løsning av 
husstandens boligproblemer.  
 
For boliger i borettslag legges både kjøpesum og andel fellesgjeld til grunn ved vurdering av om 
boligen anses nøktern i forhold til pris. Boligen skal ligge i Lillehammer kommune.  Det er en 
forutsetning at husstanden bare disponerer én bolig (selveier/borettslag). 
 
Startlånet kan benyttes til å fullfinansiere boligen, eller som topplån der det private eller Husbanken 
gir grunnfinansiering.  
Det er en forutsetning at søker har søkt lån i andre finansieringsinstitusjoner. Finansieringsbevis 
eventuelt avslag fra privat bank ,må  legges ved startlånsøknaden.  
 
Departementet kan gi ytterligere føringer for tildeling av startlånet. 

Forhåndsgodkjenning av lån og lån til konkret bolig. 

Tilsagn om startlån kan gis til kjøp av en konkret bolig eller i form av forhåndsgodkjenning.  Det vil si 
at lånsøker får en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån dersom søker finner en egnet bolig 
med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. 
Størrelsen på lånet vil bli vurdert ut fra den enkelte søkers betjeningsevne og andre långivere sin 
lånetildeling. 
 
En forhåndsgodkjenning er gyldig i tre måneder fra vedtaksdato. Dersom situasjonen er uendret, og 
man fortsatt er aktiv på boligmarkedet, kan forhåndsgodkjenningen forlenges med ytterligere tre 
måneder. 
 
Boligen skal godkjennes av saksbehandler mht. størrelse og standard slik dette fremgår av 
prospekt/salgsoppgave med takst, før det legges inn bud. Boligen må tilfredsstille de krav som 
fremgår av forhåndsgodkjenningen før lån kan utbetales.  

Rente- og avdragsvilkår 

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. 
- flytende eller fast rente med den rente som til enhver tid gjelder i Husbanken.  
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- 3, 5, 8 års avdragsfrihet 
- 30 års nedbetalingstid 
- annuitetslån 
- månedlige terminer 
 
Det kan i særskilte tilfeller innvilges avdragsfrihet på maksimalt 10 år og inntil 50 års nedbetalingstid.  
 
Det forutsettes da at 
a) det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt, 
b) det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov i et langsiktig 
perspektiv, 
c) det sannsynliggjøres at tilgjengelige leieboliger i området er uegnede og/eller 
innebærer en betydelig høyere utgift i et langsiktig perspektiv enn det aktuelle 
startlånet, og 
d) det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere 
nedbetalingstid. 
 
Vilkåret under punkt a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i fare for å miste boligen, 
og kan dokumentere lav, forutsigbar arbeidsinntekt. Vilkårene under punktene b og c kan også 
fravikes dersom husstanden står i fare for å miste boligen. 
 
Lillehammer kommune tar et påslag på renten med 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative 
kostnader.   

Sikkerhet for lånet og dekning av tap 

Startlån skal sikres med pant i eiendommen (selveierbolig) eller boligens adkomstdokumenter 
(borettslagsleilighet). Ved fullfinansiering skal lånet som hovedregel sikres med 1.prioritets pant. Ved 
samfinansiering  aksepteres at pantet har prioritet etter lån til grunnfinansiering. Ved fullfinansiering 
av borettslagsleilighet sikres lånet med pant i boligen etter 12 måneders husleie til borettslaget. 
 
Ved refinansiering skal lånet sikres med pant innenfor antatt markedsverdi av boligen.  Total gjeld 
med pant i boligen må ikke overstige boligens markedsverdi.  
 
Det kan ikke kreves kausjon eller annen form for tilleggsikkerhet som sikkerhet for startlån. 
 
Det kan innhentes kredittvurdering av søkerne  før det gis startlån. Kommunen kan stille krav om 
frivillig kredittsperre. 
 
Startlån kan gis til personer som er under gjeldsordning i tilfeller der startlån kan redusere 
bokostnadene, og boligbytte vil være en bedre løsning for søker. Kreditorer som omfattes av 
gjeldsordningen skal samtykke til opptak av startlån. Det forutsettes at øvrige vilkår for å få startlån 
er oppfylt.  Det kan ikke gis startlån under en gjeldsforhandlingsperiode.   
 
Kommunene har tapsrisikoen for de første 25 prosent av gjenstående hovedstol, samt forfalte renter 
og omkostninger før realisering av pant. Staten har tapsrisikoen for et eventuelt restbeløp. 
Kommunen kan søke Husbanken om tapsdeling innen ett år etter at tapet er realisert. Kommunen 
kan hvert år søke Husbanken om å sette av deler av tildelt tilskudd til etablering, til tapsfond. 
 
 
Rådmann er delegert fullmakt til å utarbeide ytterligere rutiner innenfor gjeldende regelverk.
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8 Krisesituasjoner 
Jamfør gjeldende beredskapsplan, har ordfører i krisesituasjoner hvor kriseledelse er satt fullmakt til 
å disponere inntil 3 mill. kroner til nødvendig tiltak, f.eks. hjelp til kriserammede til forpleining, 
skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov 
for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser, herunder innleiing av 
nødvendig ekstramannskap og evt. forpleining av disse. Rammebeløpet ovenfor kan overskrides ved 
påtrengende behov, dersom bevilgende folkevalgt organ ikke kan sammenkalles. Overskridelser etter 
foregående avsnitt skal så snart som mulig forelegges formannskapet til godkjenning, evt. som 
hastevedtak. Det skal føres regnskap over bruk av midler i henhold til ovenstående fullmakt. 

9 Oppbevaring og makulering av regnskapsmateriale 
Bestemmelsen er forankret i bokføringsloven av 19.11.2004. Regnskapsbilag, regnskapsrapporter, 

fakturalister og bilagsjournaler med kontroll av transaksjoner skal fra og med 1. januar 2015 

oppbevares i fem år. I midlertid er det flere unntak hvor bilag fortsatt skal oppbevares i 10 år. 

Lillehammer kommune oppbevarer alt regnskapsmateriale i 10 år.  Regnskapsmateriale skal være 

betryggende oppbevart og lett tilgjengelig. Utlån av bilag skal ikke forekomme (må ta kopi). 

10 Brudd og avvik fra disse bestemmelsene – varsling 
Den som får kunnskap om at det har forekommet brudd eller avvik fra disse bestemmelsene i 

økonomireglementet skal uten opphold melde fra til leder av ansvarsstedet 

(Tjenesteområdeleder/avdelingsleder).  

11 Misligheter – kritikkverdige forhold 
Den som får mistanke om at det kan ha forekommet misligheter eller kritikkverdige forhold skal uten 

opphold melde fra til leder av ansvarsstedet (Tjenesteområdeleder/avdelingsleder). Vedtatte rutiner 

for varsling av kritikkverdige forhold skal følges ( jf rutiner i Standarden).

 


