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1. GENERELT OM RUTINE FOR PROSJEKTER I 
DRIFTSREGNSKAPET 

 

1.1 Bakgrunn 
I kommunens økonomireglement er det i punkt 3.11 bestemt at administrasjonssjefen skal 
utarbeide rutiner for prosjekter i driftsregnskapet. 
 

1.2 Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for alle prosjekter som kommunen gjennomfører og som føres i 
driftsregnskapet.  
 

1.3 Hjemmel 
Rutinen bygger på oppgaver og myndighet som er gitt til administrasjonen i kommunens 
økonomireglement. 
 
Sitat fra kommunens økonomireglement: 
For å igangsette et prosjekt skal det enten foreligge politisk vedtak om igangsettelse og eller 
ekstern fullfinansiering. Alle prosjekter skal innarbeides i budsjett og regnskap til kommunen. 
Følgende krav settes til prosjekter: Tydelig plassering av ansvar og fordeling av 
arbeidsoppgaver og budsjett med finansiering. 
 
 



1.4 Gyldighet 
Rutinen trer i kraft fra og med det gjøres administrativt vedtak. Denne rutinen erstatter alle 
tidligere regler og instrukser som administrasjonen i Salangen har vedtatt for prosjekter i 
driftsregnskapet. 
 

2. Generelle bestemmelser 
Alle prosjekter som ikke har karakter av investering føres i driftsregnskapet.  
 
Alle prosjekter som administrasjonen tar initiativ til må være relevant ift de oppgavene som 
kommunen er satt til å forvalte. Prosjekter som har elementer av å være prinsipielle skal alltid 
behandles politisk jfr. kommunelovens bestemmelser.  
 
 
 
3 Krav til prosjekter  
Det stilles en rekke krav til prosjekter som skal gjennomføres i kommunal regi: 
 
Det skal foreligge et administrativt vedtak gjort av administrasjonssjefen eller enhetsleder om 
at man ønsker igangsatt et prosjekt. 
 
Ansvarsforhold og myndighet må være plassert på person. Hvis denne personen slutte må 
ansvaret overføres til ny person. 
 
Budsjett med finansiering må være på plass med angivelse av hvilket ansvar i regnskapet som 
skal benyttes. Prosjekter som krever kommunal egenandel som går ut over budsjettet til den 
enkelte enhet må behandles politisk. Det må foretas nødvendig budsjettregulering. 
 
Prosjekt nr. For alle prosjekter som igangsettes skal det opprettes prosjekt nr. som benyttes 
ved regnskapsføring. Tildeling av prosjekt nr. fås ved henvendelse til kommunens 
økonomiavdeling. 
 
Arkivering i kommunens arkivsystem. Alle relevante dokumenter ifm prosjektet skal 
arkiveres i kommunens saksbehandlingssystem. Tildelig av saks nr. fås ved henvendelse til 
Sentraladministrasjonen. 
 
Rapportering og avslutting av prosjektet. For alle prosjekter skal det skrives en sluttrapport. 
Denne skal som minimum redegjøre for hva som er oppnådd gjennom prosjektet. Har 
kommunen mottatt eksterne midler til prosjektet er det svært viktig å sette seg inn i 
tildelingskriteriene slik at disse lar seg oppfylle ved sluttrapportering.  
Det er svært viktig å følge tidsfristene i tilsagnsbrevet. Ett tips er å sette inn viktige 
milepæler/frister i egen kalender slik at man får påminnelse om hva som må gjøres. 
 
Revisor skal ha 14 dager på seg til å gjøre sin jobb. Dette må tas hensyn til når man 
planlegger arbeidsprosessen. 
 
Prosjekter som går over flere år må avstemmes for hvert regnskapsår. Eventuelle ubrukte 
eksterne midler avsetts til bundet fond. 
 


