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DET KONGELIGE
FINANSDEPARTEMENT

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Deres ref Vår ref Dato
08/6269 J ØW/GFE 01.122008

Hering  -  forskrift om kommuners og fylkeskommuners  finansforvaltning

NE 1624 D01

Vi viser til brev fra KRD av 1. september 2008 vedrørende ny forskrift om kommuner og
fylkeskommuners finansforvaltning. Høringsfristen er satt til 1. desember 2008.

Kommunal- og regionaldepartementet legger opp til en noe strammere praksis enn i
dag, bl.a. ved at forvaltningen må samsvare med egen kunnskap om finans.
Kommunestyret og fylkestinget må minst en gang i hver kommunestyre- eller
fylkestingsperiode vedta reglement om finansforvaltning. Videre foreslås det en
betydelig styrking av kravene til rapportering til kommunestyret og fylkestinget. Ny
forskrift bidrar også til å tydeliggjøre reglene som ligger i dagens regelverk, herunder
presisering av ansvarsdelingen mellom kommunestyret/fylkestinget og
administrasjonen og behovet for risikovurdering og risikohåndtering.

§ 3 fjerde avsnitt fastslår at reglementet for finansforvaltningen skal baseres på
kommunens eller fylkeskommunens egen kunnskap. I merknaden presiseres det at
bestemmelsen ikke er ment å være til hinder for at kommuner og fylkeskommuner skal
kunne kjøpe forvaltningstjenester fra andre. Det slås imidlertid fast at kommunen eller
fylkeskommunen må være i stand til å foreta nødvendige faglige vurderinger av den
løpende forvaltningen uavhengig av om kommunen eller fylkeskommunen forestår
forvaltningen selv eller kjøper forvaltningstjenester fra andre. Etter
Finansdepartementets vurdering kan det være hensiktsmessig å føye til følgende
setning som siste setning i§ 3 fjerde ledd: "Dette gjelder også i det tilfellet at kommuner
eller fylkeskommuner kjøper forvaltningstjenester.".
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Etter Finansdepartementets vurdering bør § 7 innledes slik:  "Rapporten skal minst
inneholde en beskrivelse av og en vurdering av:".
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