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Bakgrunn
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2016 vedtok kommunestyret nye
retningslinjer for økonomistyring og bad administrasjonen gjøre en vurdering av hvordan
disse kan implementeres i organisasjonen.

Vedtaket
Forsl¡e til vcdlrk fra H. So. SV. V¡ Økonomigtvrins

(ìod økononristyring og tctt oppfølging av kommuncstyrets budsjettvedtak er avgiørcndc for å

sikrc liamtir.ligc dcncstctilbud og ¡rolitisk handlingsrom i Stcigcn kommune.
Adrninistrasjoncn skal sørge for kom¡nunen har syslcmer og ruliner som sikrcr slik styring, og
skal rnånctllig utartæide en økononrirapport sonì omfattcr fi.rlgcndc:

Status for driftsbudsiettet for foregående måned sammenlignet med vedtatt budsjett.
Rapporten skal være kval¡tetss¡kret og rikt¡B periodisert, slik at den gir et oppdatert og
realistisk bilde av kommunens okonomiske situasjon.
Oppdatert proBnos€ for driftsbudsjettet for året som helhet. Dersom det er negative avvik
sammenlignet med vedtatt budsjett skal det redegjøres for årsakene til dette, og legges fram
forslag til inndekning av merforbruk/mindre¡nntekter.
Konkret status for gjennomføring âv hvert enkelt innsparingstiltak som ble vedtatt i

kommunestyret! behandling av budsjettet.

Sidc 5 av 9

a

a
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ú)konomirapportcn skal ovcrsc¡rtlcs samtligc reprcscn{antcr og vars-rcprcscntanter i
kommunestyrct senr:st dcn 20. i hvcr môned, og skal gicnnomgås måncdliB i firrmannskapcl.

r\tlnrinistr¿sjoncn skal i første møtc i hhv fonnannska¡rt og komnruncstyrct i 20l6legge ftam
en Êþ!_foI-gjennomføring og etterlevelse av dette vcdtaket t¡m økononristyring. I lcruntlcr skal
dct prescntercs en plan for hvordan vedtaket skal implementeres og følges opp overfor de
cnkelte cnhctenc i kommuncn.

l)crsom kommuncn pr i dag ikkc h¡rr systemcr og ruliner som kan lcvcre* økonomi-
rap¡xlrlcring som angitt ovcnfìrr skal dct lcggcs fitm fbslag til firrmannska¡rct og
kommunestyrct o¡n hvordan dette kan løscs.



Administrasj onens vurdering.
Rådmannen har drøftet dette med sin ledergruppe og ønsker ä gi følgende tilbakemelding på
vedtaket:
1: Data og systemteknisk har kommunen de nødvendige systemer til å gjennomføre vedtaket.
Kommunen råder over moderne regnskaps og budsjettsystemer som danner grunnlag for
manedlige rapportering. Utarbeidelse av en løpende prognose støttes ikke av disse systemer
men kan uten problemer løses i regneark.

2: Implementering av rapporteringsrutinene i organisasjonen. God kommunikasjon,
forankring i organisasjonen og forståelse for økonomi og budsjett vurderes som sentrale
faktorer for at denne økonomirapportering ikke bare skal kunne gjennomføres men at den
brukes aktivt som et styringsverktøy i organisasjonen. Med dette som bakgrunn har
rådmannen innkalt alle enhetsledere og mellomledere til <økonomi dag>. Samlingen ble
gjennomført den 18.1 og innholdet er dokumentert i vedlagte presentasjon.

Innstilling
Saken tas til orientering

Vedlegg:
- Presentasjon fra økonomidagen

Med vennlig hilsen

Torben Marstrand
Rådmann



E Steigen korrl]tlune
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FOR LEDERE ISTEIGEN KOMMUNE

Leinesfjord 1 8. Januar 2016 Torben Marstrand



PROçRAM

11 :30 - 12: 00 Lunsj

12:00 - 12.1 0 Velkommen

12:1 0 - 12:30 Økonomistyring som ledelsesverktøy

12:30 - 13:30 Budsjett 2016
13.30 - 15:00 Gruppearbeid <<Hvordan jeg vil få dette til!)
15:00 - 16:00 Mini-kurs i kommunalt regnskap og Økonomisystem

16:00 - 16:30 Økonomirapportering og forpliktende plan ¡ 2016

16:30 - 17:00 Økonomirapportering, hva er min rolle?

17:00 Oppsummering og avslutning

Steigen komnnun
-kyst som gir lyst



DAçEN IPAç

Hva er d¡ne forventninger t¡l dagen ¡ dag?

Steigen kovmnnun
-kyst som gir lyst



Steigen komnnun
-kyst som gir lyst
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ØKONOMISTYRING SOM
LEDELS

x I 201 6 blir Steigen kommune ä
* Øke fokuset på økonomistyring
+ Økt fokus på budsjettdisiplin

x Aktiv og velfungerende økonomistyring skjer i samarbeid mellom alle led i

organrsasjonen.

x Økonomistyring må utøves aktivt i alle led i organisasjonen - aktiv forvaltning av
ress u rser.

x Økonomirapporteringen er et viktig verktøy for å kunne utøve økonomistyring, det er
kompass og kartet som forteller hvor man er, hvor man skal og hvilken kurs man har

t Steigen komrmun
-kyst som gir lystESVERKSTØY

X GOD ØKONOMISTYRING GIR ORGANISASJONEN HANDLINGSROM



RESSURSBRUK VS ORGANISERI NG

Kostnad Pris x Mengde

Steigen komnnun
-kyst som gir lyst

-
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AI{TIV øKONOMISTYRING

x Budsjettet er kartet

x Økonomirapporteri ngen er kompasset

Steigen komnnun
-kyst som gir lyst
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Kornpassnåx Aktiv økonomistyring betyr å:
* Følge med på kompasset hele tiden (Økonomirapporteringen)

* Analysere alle kursavvik

* Sette inn korrigerende tiltak umiddelbart man er på tur å komme seg bort fra kursen

+ Ta en aktiv rolle GJØRE NOE MED AWIK UMIDDELBART!!!

l,rtlÉ!¡'ìn+JËl+



TA GREP VED AVVIK FRA KURS

x Avviksanalyse
* Jeg mà først forstå at jeg faktisk har ett awik!
* Jeg må forstå hva er årsaken til avviket?
* Er det en engangshendelse eller noe permanent?

x Sett inn korrigerende tiltak!
* Hva kan gjøres med avviket?
* Hvem kan gjøre det? Hva kan jeg gjøre?
* Hvilke konsekvenser har det?

x Vis handlekraft
* lverksett tiltak umiddelbart

x Evaluerer fortløpende
* Gir tiltaket den ønskede effekt?

Steigen kommun
-kyst som gir lyst



GOD ØKONOMISTYRING KREVER

COD KOMMUNIKASJON!

Steigen konnmun
-kyst som gir lyst

x Felles mål og forståelse hvor vi er
* Budsjett

* Økonomirapportering

x Kommu ni kasjonsflyt fØlger
organisasjonslinjene både nedover og
oppover

x lnvolvering og medvirkning
* Korrigerende tiltak bør utarbeides der

fagkompetansen er størst!

* Fagenhetene må <<eie>> budsjettene sine og
proaktivt komme med korrigerende tiltak hvis
nødvendig.



o

MANGE AVTATER A FORHOTDE SEG TI t Steigen komnnun
-kyst som gir lyst

x Mange interesser og krav
skaper et naturlig
spenningsfelt.

x Nøkkelen t¡l å lykkes i

dette er
* Være bevist på dette dilemma

+ Apen og tydelig kommunikasjon

+ Lojalitet til alle avtaler og
interessegrupper (også til
økonomi!).

+ Løsningsorientert
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GOD ØKONOMISTYRING GIR

ORGAN ISASJON ER HAN DLI NGSROM !

'" Rom for prioriteringer

Ì- Rom for innovasjon og utvikling

E Steigen komrmun
-kyst som gir lyst

,-.i Dårlig økonomi og økonomistyring utsetter organisasjonen for en stor slitasje over tid og
bidrar til å skape

Dårlig omdømme

']. Dårlig arbeidsmiljø

i' Misnøye blant brukere, befolkning og politikkere

Stort underskudd i Steigen

-r God økonomistyring gir handlingsrom

¡¡r¡
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- Vi har snart ikke mer å
legge ned i Steigen

Politikk

Frustrerte og
maktesløse
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Steigen komnnun
-kyst som gir lyst

BUDSJETT 2O1Q



BUDSJETT 2016 E Steigen kommun
-kyst som gir lyst

x Budsjettet er avtalen som forplikter os alle i organisasjonen,
en felles avtale som beskriver de økonomiske rammer
Steigen kommune skal driftes innenfor.

N Budsjettet for 2016 er altså en forpliktende avtale vi alle i hele
organisasjonen har forpliktet oss til à drive kommunen innenfor disse
økonomiske rammer i 201 6.

+ Avvik utover disse rammer skal rapporteres umiddelbart t¡l styret

+ Korrigerende tiltak skal iverksettes umiddelbart



BUDSJETT 2016 OVERSIKT
Steigen kommun
-kyst som gir lyst

Store betydelige kutt vedtatt i budsjettet for
2016

Flere tiltak fär først helårsvirkning ¡ 2017 .

Krav til enorm innsats og omstillingsevne for
å lykkes!
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Risiko for flere nye tiltak hvis forutsetninger i

budsjettet utblir eksempelvis mindre
inntekter fra havbruksfond eller utbytte
lnvesteringsselskap.

x lnndekning av underskudd fra 2013 og 2014
vil kreve helt ut til 2019!

... og
2015

da begynner vi på underskuddet fra
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BU DSJ ETT - SENTRALADM I N/FELLES E Steigen konnmun
-kyst som gir lyst

.w Usikkerhet knyttet til
i nntektene fra havbruksfondet

*r Usikkerhet knyttet til utbytte
fra I nvesteri n gsselska p

s Prosjektsøknad Lev i Steigen
fortsatt ikke politisk behandles
på fylkesnivå
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Premieawik

Reduksion"tilskudd til kirkelio fellesråd

lnntekter f¡ar'F{avbruksfond

Vedtatt budsiet 2016 oo økonomiolan
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BUDSJETT I HELSE E Steigen kommun
-kyst som gir lyst

H Videreføring av forventet
økonomiske gevinster fra
effektiviseri ngsprosjektet 20 1 5

x Videretøring av vedtak om
reduksjon med 4
sykeheimsplasser

$4 Reduksjon stillinger på
Mølnoma

å{ Kutt i ressurstildelingen til
barnevernet
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BUDSJETT. OPPVEKST rr Steigen kommun
-kyst som gir lyst

>i lngen skolenedleggelser vedtatt
for skoleå ret 2016117

?{ Reduksjon i rammetimetallet

x Nedleggelse av avdeling ¡

Nordfold Barnehage

H Reduksjon kulturskola
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BUDSJETT - PUD OG TEKNISK
ìÈ Steigen kormvmunÞ -kystlomgirlyst

x Reduksjon i bemanningen på
renhold og uteseksjonen

x Økte inntekter fra havneleie
x lmplementering av konklusjoner

fra LEAN prosjektet i driften.
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Vedtatt budsiet 2016 oq økonomiolan



BUDSJETT. NAV
Steigen komnnun
-kyst som gir lyst

x Økt bosetning av flyktninge fra 10
til 15 ¡ 2016.

BudsiettBudsiettBudsiettBudsiettV,edtatt b¡dsieû 20l5,os økonomiolan



Steigen kommun
-kyst som gir lyst

o

GRUPPEARBEID: HVORDAN SKAL JEG FA PETTE flL?



Steigen kommun
-kyst som gir lyst
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lþ steigen komnrunvlo 
-kystlom gir lystROBEK HVA ER DET?

x Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) er et register over
kommuner og fylkeskommuner som grunnet økonomisk ubalanse krever statlig
godkjenning på lånopptak og investeringer som vil f øre til langsiktige utgifter.

H Loven trådde i kraft i 2001 og er regulert gjennom kommunelovens S60.
H Kommuner som er i økonomisk utbalanse
H Medfører krav om

4 Lånegodkjenning fra Fylkesmannen
+ Løpende rapportering på gjennomføring av kutt og ¡nnsparinger
-r Krav om utarbeidelse av en forpliktende plan

+ I utgangspunktet 2 år, mulighet for forlengelse til 4 år hhv 10 år for inndekning av underskudd.



FQRPTII{TENDE PLAN

6,

Steigen kommun
-kyst som gir lyst

t x Fylkesmannen krever en
forpliktende plan som forteller
hvordan man skal komme i

økonomisk balanse

x Planen må politisk godkjennes og
godkjennes av fylkesmannen

x Planen er koplet sammen med
budsjettet og Økonomiplanen (4
års plan).

r Øko om F

t

r n kommun 2ß16.



KRAV TI L ØKONOM I RAPPORTERI NG EN

VEDTATT IFM BUDSJETTET FOR 2OL6

x Månedlig rapportering hver 20. i

måneden

x Driftsrapportering
+ Budsjett vs regnskap måneden og h¡tt¡l i år

x Prognose
+ Prognose for driften ut året (Rolling

Forecast)

Ë,
Steigen kommun
-kyst som gir lyst

lÌorslâp til vcdtlk frn H. Sn. S\'. V: {lkonomistlrinp

(iod okononristy'rirrg og rcn opplìrlging av kontntuncsnr,¡ls buds.ì!'tt\'ùdl¡k cr ar.gjorerxlc lor a

sikrc l'ramtitligc tjcncstctiltrud orr politisk handlingsronr i Stuigcn kùrìrrìlunc.
r\rlnrinistrasjoncn skal sorgc lbr korrrrluncn hxr sj:slcq1gl_qglljlç¡ som sikrcr slik stl'ring. og
skul mirncdlig utarbcidc cn okononrirapp(rñ som onrlhttcr tirlgcndc:

. Status for driftsbudsiettet for foregående måned sammenlignel med vedtâtt budsjett.
Rapporten skàl være kval¡tetss¡kret oB rìkti8 periodisert, slik at den gir et oppd3tert og

realistisk bilde av kommunens økonomiske situasjon.
. oppdatert prognose for dr¡ftsbudsiettet for året som helhet. Dersom det er negat¡ve ðvvìk

sammenlignet med vedtatt budsiett skal det redeBjøres for årsakene til dette, og legges fram
forslag til inndÊkn¡ng av mertorbruk/mindre¡nntekler.

. Konkrèt status for &jennomføring av hverl enkelt innsparingst¡ltak som ble vedtatt i

kommuneslyrets behandling ¿v budsjettet.

Sidc i av ')

Okonomirupporte n sk¿ll rn'cr*-ndcs samtligc rcprcÈ-ntan(cr o{ varî-re..prcscntante r i

korrtrrrurtcst¡,ret scncsl dcn 20. i hvcr rnirnccl, ug skal gjcnntxngas nrrnedli! i 1'rrrm;rnnskapet.

.\dnrinistrasjoncn skal i lìrrsLc nrutr: i hl¡r l'<rrnrannskapct og konrnruncst¡'rct i 201 6 lcggc lrant
cn plan lbr úennonrl'rrring rrg etterlevclsc ar dcttc vcdtakct om okononlistr.ring. I lcrundcr skal

dct ¡rrcscntcrcs en plan t'or hr orda¡l r cdtakct skal irnplenrenteres og lirlges opp tlverfrrr de

cnkultc cnhctcnc i konlnrunr:n,

l)crsonr konrrnuncn pcr i tlag ikke h¡r svstcmcr (lg rulinçr som kan lcvcrc okontrnri-
rupporterilrr sorn an[itl t¡vcnlìrr sk.rl dct leggcs lÞanr tirrslag tiì l-ornrannskapct og

ko¡nntuncstvrct o¡il hvordan tlctle kalì l$¡es.



DRIFTRAPPORTERING E Steigen komnlun
-kyst som gir lyst

Månedens reg nskapsresu ltat
sammenlignet med budsjett og
fjoråret

H¡tt¡l ¡ års regnskapsresultat
sammenlignet med budsjett og
fjoråret
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HVA ER EN PROGNOSE? E Steigen komnlun
-kyst som gir lyst

Prognose er:
Hva tror vi årets resultat blir gitt den
drift vi har nä?

Hvorfor en prognose?
Skal tidlig avdekke potensielt
store avvik ved årets slutt

Prognosen rulleres månedlig
Oppdateres med månedens
regnskapstall

, Oppdateres med
drrftsmessige endringer som
vi tror eller vi vet om
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Avdelingsvis rapportering Steigen Komml

Sentrale stvrinFsorsaner
100 Kommunestvret/formannskapet
101-102 Endrerådet os kirkelis felles
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L10 Revision
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HVORDAN OPPDATERES PROG NOSEN? E Steigen kommun
-kyst som gir lyst

K Prognosen oppdateres pä følgende måte:
r- Per 1 .1 . er prognosen lik vedtatt budsjett

* Ved hver månedsavslutning oppdateres prognosen med månedens
regnskapstall, dvs januar rapportering lastes inn regnskapstall fra januar, ¡

februar rapporteringen regnskapstallene for januar og februar etc etc.

+ Ved hver økonomigjennomgang oppdateres prognosen med kostnadsmessige
endringer som vi/dêre vet om vil påvirke regnskápet de kommende måneder
eksempelvis:

x Endringer i vikarbruk

" Endringer i ressursbruk spesialundervisning

1 " Økte kostnader barnevern

" Endrede vedlikeholdskostnader etc.



HVA ER FORSKJELLEN PÅ BUDSJETT OG

PROGNOSE? Ë-
Steigen kommun
-kyst som gir lyst

å6 Budsjettet er politisk vedtatt og kan kun forandres ved.
+ Administrative omdisponeringer (intern flytting av ressurser)
+ Budsjettreguleringer som vedtas politisk (økning av ressursbruk)

H En prognose er dynamisk og oppdateres fortl Øpende
+ Fanger opp avvik underveis i året og synl¡ggj ør helårs effekten av disse
+ Justeres løpende

x Bakover ved oppdatering med regnskapstall
x Framover ved at dere kommer med endringer som dere vet/tror blir å slå inn.

+ En prognose er (BEST GUESS) på hva årets resultat blir!



Steigen kovmnnun
-kyst som gir lyst

4ßANOMIRAPPQRTER;Nç HVA EB MIN ßgtFF?



o

MANEDTIç çJENNAMGANçr+l\ .t tÌF-l

x lnnkalling fra økonomileder
x Têlefonm øte med skjermvisning
x Møtetid ca. 15-20 minutter per enhet.

x Økonomirapport sendes i forkant slik man kan forberede seg

x Deltakere: Fagleder, enhetsleder, økonomileder og evtl rådmann

Steigen komnnun
-kyst som gir lyst



o Steigen komnnun
-kyst som gir lystRAPPORTERINGSPLAN L. HALVAR 2016

Januar

Februar

Mars

April

Mai

J uni

20. februar

20. mars

20. april

20. mai

20. juni

20. juli

13.-18. februar

14.- 17. mars

14. - 17. april

18.- 20. mai

14. - 17. juni

12. - 15. juli

ffi ffi ra



FORBEREDELSE TIL
ØKONOMIGJENNOMGANG E Steigen kommLm

-kyst som gir lyst

x Når regnskapet for rapporteringsmåneden er avsluttet mottar dere en
økonomirapport på deres enhet (Eksempel. Rektor Nordfold skole mottar en
økonomirapport for Nordfold skole)

x Oppgave
+ Les og forstå tallene!

+- Analyser alle avvik fra budsjett
x Engangsavvik? (eksempelvis utskiftning, reparasjon, vedlikehold av kopimaskin)

" Permanent? (får jeg samme overskridelse neste måned også? Eks. ekstra elev med spesialundervisning)

" Feil periodisert i budsjettet? (Eksempel: Jeg har budsjettert med en månedlig strømkostnad på 100 tnok, jeg
mottar kvartalsvis regning på 300 tkr, totalbeløpet er likt men periodiseringen budsjettet er feil og må rettes)

+ Forbered tlltak sammen med fagleder (eksempelvis)
x Har jeg inndekning på mitt budsjett nå? (kan jeg omdisponere eller har jeg underforbruk på andre poster?)

* Kan jeg redusererlta igjen denne kostnad igjen på mitt budsjett senere?
x Har mitt tjenesteområdet mulighet for å finne inndekning (låne penger fra en annen virksomhet)?
x Finnes der annen inndekning (skjønnsmidler, annen støtte)?
v. Jeg har oppdaget feil i periodiseringen i budsjettet og må endrer denne (omdisponering innenfor budsjettet)!



ØKONOMIGJENNOMGANG
HVA SKAL JEG BIDRA MED?

Steigen kormmun
-kyst som gir lystE

x Fagled erl enhetsleder
+ Fortelle om driften og forklare alle avvik fra budsjett

+ Presenterer tiltak til inndekning av overforbruk

+ Oppdaterer prognosen ut året!
x <Historiske> avvik fra innlasting av regnskap vurder om disse avvik er permanente eller

engangsavvik

* Ved permanente avvik må justeres i prognosen (eksempelvis vil et vedtak om ekstra spesialundervisning ikke bare
påvirke denne måned men sannsynligvis alle kommende måneder i året)

* Juster for andre endringer til budsjettet som dere vet om vil komme i framtiden (eksempelvis neste måned skal
kopimaskinen ha vedlikehold som ikke er budsjettert men nødvendig, dette er en engangskostnad).

* Legg inn tiltak til inndekning i prognosen



ØWONOMIGJENNOMGANG
HVA KAN JEG GJØRE NOE MED??

x Kom m u nestyret/toppledelsen
+ Driftsstrukturen, antall skoler, sykeheimsplasser
+ Rammeavtaler (l nnkjøpsavtaler)

x E n hetsledere/vi rksom hetsledere
+ Virksomhetens generelle drift
+ Bemanning
+ Tu rn usplaner/d riftsplaner
+ Vikar bruk
+ Konsulenttjenester, videreutdanning
+ lnnkjøp av driftsmateriell
+ Arbeidsmilj Ø og sykefravær på arbeidsplassen

Kostnad=PrisxMengde



ØKONOMISTYRING E Steigen kormmun
-kyst som gir lyst

H Bruk Økonomirapporteringen som ett styringsverktøy t¡l à
styre deres virksomhet etter det vedtatte budsjettl

H Ta en aktiv holdning!
+ Følg med!
+ Rapporter avvik med engangl
+ lnvolver deres ansatte så alle føler eierskap til budsjettet og forstår

konsekvensehe, bruk fagkompetansen vi har ute i organisasjonen
t¡l å f¡nne gode løsninger!



Steigen komnnun
-kyst som gir lyst

TAKK FOR MEG!
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