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Svar på henvendelse om praktisering av budsjettendringer

Vi viser til  brev av 6.  mars 2008 vedrørende praktisering av budsjettendringer. Vi
beklager sent svar.

Spydeberg kommune ønsker departementets uttalelser til kommunens praktisering av
budsjettendringer. Problemstillingene oppsummeres i tre konkrete  spørsmål:

1. Er det brudd på kommunelovens bestemmelser når kommunestyret ikke
godkjenner å endre opprinnelig budsjettrammer, men ber virksomhetene
tilstrebe å holde seg innenfor tildelte rammer så lenge det totale resultatet
vurderes å komme ut i balanse eller med et overskudd pr. 31.12?

2. Når kommunestyret selv mener at den praksis kommunen har er
hensiktsmessig og gir god styring gjennom året, er det tilstrekkelig i forhold til
begrepet "nødvendig" eller er dette begrepet først oppfylt når det er foretatt
tekniske føringer? (Selvfølgelig under forutsetning av totalt forventet balanse
eller overskudd pr. 31.12)

3. Hvordan skal intensjonen med lov og forskrift oppfattes med hensyn til
nødvendighetskriteriet?

Kommunen skal foreta nødvendige endringer i budsjettet, jf. § 47 i kommuneloven og
budsjettforskriften § 11.

Spørsmålet om hva som ligger i begrepet nødvendige endringer er drøftet i brev til
Indre Østfold kommunerevisjon IKS av 11.10.2007. Vi viser til dette, som etter vår
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vurdering gir svar på de spørsmål kommunen reiser.  Vi vil presisere at vedtak om
endringer i de enkelte budsjettrammer,  etter departementets vurdering,  vil være
påkrevd når opprinnelige bevilgninger ikke tilsvarer det som forventes av utgifter, selv
om det samlede budsjettet er i balanse.  Etter vår vurdering er det ikke bare avvik som
forer til negativ samlet balanse som krever at kommunestyret vedtar budsjettendringer.
Budsjettrammene til de enkelte formål skal, etter vår vurdering, utgjøre det kommunen
faktisk forventer av utgifter.

Med hilsen

J  kolv
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