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Forslag til nytt økonomireglement for Sandnes kommune, orientering 

 

Bakgrunn for saken: 

 

Nåværende økonomireglement ble vedtatt av bystyret 15.12.2015 (bsak 112/15). Det er 

utarbeidet forslag til nytt økonomireglement fra Rådmannen ved økonomiavdelingen. 

Forslaget er planlagt behandlet av formannskapet sammen med sak om årsoppgjøret 15. mai 

og bystyret 29. mai. 

 

Saksopplysninger: 

 

Økonomiavdelingen hos Rådmannen har utarbeidet forslag til nytt økonomireglement 

I oversendelsen fra økonomidirektør er følgende anført som hovedendringer i det nye 

forslaget: 

 

I det reviderte økonomireglementet er det ikke foretatt noen prinsipielle endringer, men følgende 

punkter kan være greie å være oppmerksom på når en leser gjennom reglementet: 

  

1. I det reviderte reglementet har vi valgt å splitte reglementet for de reglene som gjelder 

bykassen og de som gjelder foretakene. 

  

2. Vi har forsøkt å samle vedtak fra diverse saker som gjelder økonomisk handlemåte og som 

ikke tidligere har vært tatt i økonomireglementet. 

  

3. I paragraf 3.3.1 er det gjort endringer i prosentsatsene som har vært gjeldende med hensyn 

på usikkerhet i budsjettering av kommunaltekniske investeringsprosjekter. 

  



4. I paragraf 3.4.5 har vi tatt inn at justeringsrett fortrinnsvis skal benyttes heller enn 

anleggsbidrag. 

  

5. I paragraf 5.3.2 har vi lagt inn noe restriksjoner i forhold til muligheten for enhetene til å 

opparbeide seg urimelig store disposisjonsfond. 

  

6. I paragraf 7.8.2 legger vi til grunn at offentlige tomter selges til selvkost. 

  

 

Vurderinger: 

 

Grunnet korte tidsfrister har ikke SEKF hatt anledning til å gå grundig inn i dokumentet. 

Forslag til nytt økonomireglement legges derfor frem for styret som ren orientering uten 

nærmere saksbehandling av enkeltelementer. Administrasjonen kan om ønskelig orientere 

om saken muntlig i møtet.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

• Saken tas til orientering 

 

 

Sandnes,  03.05.2017 

 

Torbjørn Sterri 

daglig leder 

 

Vedlegg: Forslag til «Økonomireglement for Sandnes kommune – bykasse og 

kommunale foretak» 


