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Melding om vedtak 
  

Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
2020/2047-2 Kjell Rune Stavang 15.01.2021 

Økonomi- og Finansreglement - revidering 

Det vises til siste møte i kommunestyret, der følgende vedtak ble fattet: 
 
Vedtak: 
Økonomi- og Finansreglement godkjennes. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Aina Helen Slotterøy 
formannskapssekretær 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Adresseliste: 
Konstituert kommunedirektør Frank Grønbeck Nilssen    
Ordfører Eilif Kristian Trælnes    
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Brønnøy kommune 
Administrasjonsavdelingen 
 

Arkivsaksnr.:  2020/2047-1 
Saksbehandler:  Kjell Rune Stavang 
 

 
 

Saksfremlegg 
Utv.saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
45/20 Driftsutvalg I 24.11.2020 
51/20 Driftsutvalg II 25.11.2020 
125/20 Formannskapet 01.12.2020 
123/20 Kommunestyret 16.12.2020 
 
Økonomi- og Finansreglement – revidering 
 
 
Vedlegg: 
1 Forslag til Økonomi- og Finansreglement 
2 Økonomi- og Finansreglement - revisjon 
 
 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2020  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtak: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Økonomi- og Finansreglement godkjennes. 
 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2020  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtak: 
Driftsutvalgenes innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Økonomi- og Finansreglement godkjennes. 
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Saksprotokoll i Driftsutvalg II - 25.11.2020  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtak: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Økonomi- og Finansreglement godkjennes. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Driftsutvalg I - 24.11.2020  
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtak: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Økonomi- og Finansreglement godkjennes. 
 
 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Økonomi- og Finansreglement godkjennes. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Finansreglementet er utarbeidet med hjemmel i kommuneloven kapittel 14 Økonomiforvaltning, 
med tilhørende forskrifter. 
 
Formålet med reglementet er å sikre at kommunen har tilfredsstillende oppfølgning knyttet til 
planlegging, rapportering og planlegging om den økonomiske styringen. Videre skal reglementet 
bidra til forsvarlig økonomiforvaltning, og sikre god ressursutnyttelse.   
 
Reglementet er revidert av RM Revisjon Midt-Norge, som finner det tilfredsstillende i forhold til 
kommunelovens og forskriftens krav. 
 
Finansreglementet er også vært oppe til behandling i reglementsutvalget, og de hadde forslag til 
endringer: 

- Punkt 2.3 Årshjul økonomi. Tekst endres til Økonomirapport, og rapporteringen endres 
fra tertial til kvartal. 

- Punkt 2.6 a) Endres slik: Årsbudsjettet er et bevilgningsdokument og er identisk med det 
første året i økonomiplanen. 
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             Gyldig bemanningsplan skal være grunnlaget for det totale lønnsbudsjettet i det 
administrative arbeidet knyttet til årsbudsjettet. Bemanningsplanen er en del av 
budsjettdokumentet. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet med detaljering som er på ansvarsnivå. 
Dette skal gjelder fra budsjettår 2022. 

- Punkt 2.6 f) Kommunestyret skal fastsette nivået på avgifter, gebyr og 
betalingssatser   i forbindelse med at budsjettet blir vedtatt. Gjelder fra budsjettår 
2022. 

2.7 Rapportering i løpet av året  
Hjemmel: Kommuneloven §14-5  

a. Gjennom året skal kommunedirektøren minimum rapportere på budsjett/regnskap til 
første mulige kommunestyret:  

• 1. Økonomirapport 31.03 
• 2. Økonomirapport 31.05 

• 3. Økonomirapport 31.08 

b. Gjennom økonomirapportene rapporteres det på status og forventet 
årsprognose. Forslag til endringer skal kommenteres særskilt, med beskrivelse av 
årsak og hvilke tiltak som blir iverksatt for at budsjettet er i balanse ved årets slutt. 
c. Som hovedregel skal budsjettjusteringer og tilleggsbevilgninger behandles i. 
Økonomirapportene.  
d. Ved vesentlig avvik skal kommunedirektøren umiddelbart rapportere til 
Kommunestyret.  
e. Ved behov skal kommunedirektøren gi formannskapet en økonomistatus. 
f. Budsjettavvik som har konsekvenser utover årets budsjett, tas inn i det 
administrative arbeidet knyttet til kommende års budsjett og økonomiplan.  

 
 
 
 
 
Anbefaler at reglementet godkjennes med endring fra reglementsutvalget. 
 
 
 


