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Tilbakemelding på budsjett 2020 - Økonomiplan 2021-2023 

Vi viser til vedtatt budsjett/økonomiplan for perioden 2020-2023 mottatt 21. januar i år. 
 
Fylkesmannen skal undersøke om det er grunnlag for å melde kommunene inn i ROBEK på bakgrunn 
av vedtatt årsbudsjett/økonomiplan.  
 
Kommuneloven § 28-1 lister opp kriteriene for å melde en kommune inn i ROBEK og punktene a, b, c 
og e gjelder budsjett og økonomiplan: 
 

«a) Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk. 
b) Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk. 
c) Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller 
fylkeskommunekassen viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto. 
… 
e) Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke vedtatt innen de fristene som er fastsatt i lov eller 
forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at økonomiplanen eller 
årsbudsjettet har blitt opphevet etter lovlighetskontroll.» 

 
Vi har gjort enkel kontroll av budsjettet og funnet følgende: Bunnlinjekontroll av økonomisk oversikt 
drift viser at budsjettet og økonomiplanen for 2020 til 2023 er i balanse hvert år. Kommunen har ikke 
akkumulert merforbruk som skal dekkes inn. Budsjett/økonomiplan er vedtatt før årsskiftet som 
kommuneloven krever.  
 

______________________________________ 
 

Fylkesmannens gjennomgang av «årsbudsjett 2020/økonomiplan 2020 - 2023» viser at det 
ikke er grunnlag for å melde Gáivuotna Kåfjord kommune inn i ROBEK. 

______________________________________ 
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Generell tilbakemelding/veiledning 
Fylkesmannen har også et veiledningsansvar overfor kommunene når det gjelder kommunal 
økonomi og vil gi individuell tilbakemelding på vedtatt årsbudsjett/økonomiplan til kommunene i 
Troms og Finnmark. 
 
Obligatoriske økonomioversikter 
Kommunen har levert obligatoriske oversikter – drift etter ny kommunelov. Obligatorisk skjema for 
investering er levert etter gammel kommunelov. Fylkesmannen har vært i dialog med kommunen og 
på grunn av tekniske utfordringer er det ikke være mulig for kommunen å hente dette skjemaet fra 
systemet.  
 
Når det gjelder bevilgningsoversikt – drift, så samsvarer ikke post 6 med summen av bevilgningene 
pr. rammeområde. Hva dette skyldes er uklart og vi ber derfor kommunen om å sjekke dette og 
rette skjemaene slik at det blir samsvar mellom dem.  
 
Bevilgning pr rammeområde 2020 2021 2022 2023
Sentraladmin 25 901 000 25 738 000 26 227 000 25 405 000
Oppvekst 40 694 000 39 347 000 38 939 000 38 830 000
Omsorg 69 720 000 67 791 000 67 083 000 66 896 000
Utvikling 10 353 000 10 161 000 10 055 000 10 028 000
Drift 22 748 000 22 747 000 22 509 000 22 447 000
Sum bevilgner pr. rammeområde 169 416 000 165 784 000 164 813 000 163 606 000
Post 6 i bevigningsoversikt - drift 159 080 000 157 190 000 155 605 000 155 519 000
Differanse 10 336 000 8 594 000 9 208 000 8 087 000  
 
Utviklingen i kommunens økonomi 
Kommuneloven § 14-4 sier at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise utviklingen i kommunens eller 
fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.  
 
Den foreliggende økonomiplanen har gode betraktninger rundt utviklingen i økonomien, men den 
kunne med fordel tallfestet utviklingen i relevante nøkkeltall som disposisjonsfond og lånegjeld i 
økonomiplanperioden. Ved å tallfeste disse nøkkeltallene vil det være enklere å se hvor man ligger i 
forhold til kommunens vedtatte finansielle måltall. Utviklingen i nøkkeltallet netto driftsresultat er 
tallfestet i økonomiplanperioden.  
 
Det følger av økonomiforskriften § 5-7 at økonomiplanen skal inneholde en oversikt over den årlige 
utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden. Vi ber derfor kommunen 
om å utarbeide en slik oversikt. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Gøril Toresen 
rådgiver 
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