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Revidering av økonomireglement
Kommunedirektørens

innstilling

Kommunestyret vedtar økonomireglement for Hadsel kommune.

Vedlegg :
Forslag til revidert økonomireglement for Hadsel kommune.
Referanser i saken
1. Ny lov av 22. juni 208 nr 83 om kommuner og fylkeskommuner.
2. Økonomireglement for Hadsel kommune vedtatt 14.06.2012 i sak 79/2012.
Bakgrunn
Gjeldende økonomireglement for Hadsel kommune er vedtatt i 2012. Med bekgrunn i ny
kommunelov gjeldende fra 01.01.2020 er det hensiktsmessig med en revisjon av
økonomireglementet.
Saksfremstilling
Sak om økonomireglement fremmes som en revidering av gje ldende dokument. I all hovedsak
består revideringen i oppdatering av lov og forskriftsparagrafer jf ny lovgivning.
I de tilfeller hvor det foreslås realitetsendringer i forhold til opprinnelig dokument vil dette
kommenteres i saksfremlegget.
Kommunedire ktørens vurdering
Forslaget til revidert økonomireglement fremkommer som følger:
Kapittel 1: Oppdatering av lovhenvisninger jf ny kommunelov.
Kapittel 2: Oppdatert etter nytt delegasjonsvedtak i sak 63/2017. Presisering at dokumentet
også gjelder kommunale foretak.
Kapittel 3: Økning til to hovedrapporteringer til kommunestyret etter endring i
kommuneloven. Oppdatering av frist for avleggelse av årsregnskapet fra 15.02 til 22.02
etter endring i kommuneloven.
Kapittel 4: Oppdatering av lovhenvisninger jf ny kommunelov. Presisering av at
kommunedirektørens forslag til budsjett bygger på kommunestyrets tidligere vedtak om
økonomiplan.
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Kapittel 5: I punkt 5.10 Gjennomføring av byggeprosjekt er det foreslått å øke
beløpsgrensen for hvilke prosjekter dette gjelder fra 5,0 millioner kroner til 10,0 millioner
kroner. Bakgrunnen for dette er en vurdering av en generell prisendring fra opprinnelig
versjon av økonomireglementet og en vurdering av at antallet prosjekter og
prosjektgjennomføringer har økt.



Kapittel 6: Oppdatering til to hovedrapporteringer til kommunestyret jf endring i
kommuneloven. Presisering at dette også gjelder de kommunale foretakene. Oppdatering
av lovhenvisninger jf ny kommunelov.



Kapittel 7: Oppdatering av lovhenvisninger jf ny kommunelov. Oppdatering av frister jf ny
kommunelov. Presisering av ansvaret for anvisning av spesifikke utgifter med avregning
etter regnskapsåret. Oppdatering av reglementet i forhold til avslutning av årsregnskapet
hvor dette nå fullt ut er fastsatt i lov og forskrift. Oppdatert avskrivningstider til nye
bestemmelser i regnskapsforskriften. Den største endringen er at vann og avløpsanlegg
skal avskriver over 40 år og at brannbiler og større nyttekjøretøy avskrives over 20 år. I
punkt 7.11 er det presisert saksgang for behandling av regnskap i de kommunale
foretakene.



Kapittel 8: Er oppdatert med faktiske rutiner for innfordring av kommunale krav. I tillegg er
det foreslått et nytt punkt 8.6 Stopp i tjenestetilbud for å kunne begrense opparbeidelse av
restanser for debitorer med restanser utover 3 perioder.



Kapittel 9: Oppdatering til krav om at leverandører til Hadsel kommune skal fakturere
elektronisk i EHF format.



Kapittel 11: Oppdatering av lovhenvisninger jf ny lov om offentlig anskaffelser av
17.06.2016 nr 73.

Miljøkonsekvenser
Revidering av økonomireglementet har ingen direkte miljøkonsekvens.
Økonomikonsekvenser
Revidering av økonomireglementet har ingen direkte økonomkonsekvens.
Andre konsekvenser
Revidering av økonomireglementet gir et oppdatert reglement som vil kunne gi en mer
presis økonomioppfølging.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta forslaget til revidert økonomireglement.
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