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Innledning
Målet med innføring av handlingsregler er å få en sunn utvikling i kommunens økonomi, og
sikre at vi har nødvendige reserver. Det må skilles mer på hvilke inntekter som skal brukes til
drift og hvilke inntekter som skal brukes til investering. Med investering menes her blant
annet egenkapital nye innvesteringer, renter og avdrag lån. Dermed vil man i større grad
kunne sikre godt og stabilt tjenestetilbud over tid. Handlingsregler som er vedtatt med
tverrpolitisk enighet vil bli videreført uavhengig av skiftende politisk styre.
Hva som er en god økonomiforvaltning, lar seg ikke definere uttømmende på en kort måte. I
alminnelighet handler økonomiforvaltningen om at kommunen selv legger til rette for å kunne
utøve sine oppgaver på beste måte samtidig som man ivaretar eget handlingsrom, både i dag
og i fremtiden. Nøye prioriteringer, jevnlig oppfølging av budsjettet, egenfinansiering av
investeringer, planmessig vedlikehold av eiendom og håndtering av risiko er noen viktige
momenter.
De økonomiske framtidsutsikter krever at vi som kommune løser oppgavene på en
fremtidsrettet måte som legger til rette for god økonomisk styring, kostnadseffektive løsninger
og kvalitet i tjenesteleveransene.
Det innføres fem handlingsregler knyttet til økonomiske nøkkeltall.
•
•
•
•
•

På garantier
Netto driftsresultat
Gjeldsgrad
Havbruksfondet
Disposisjonsfondet

Garantier
-

Må henvises til ny kommunelov. § 14-19 innledningsvis (Elisabeth og Geir-Henning
kan dere sjekke hva som står der og som skal tas med)

Senja kommune skal ha en handlingsregler som sier at kommunen ikke skal ha mer enn 15% i
garantiforpliktelser i henhold til driftsinntekt.

Netto Driftsresultat
Netto driftsresultat uttrykker andelen av årets driftsinntekter som ikke er blitt benyttet til
dekning av årets driftsutgifter, og som derfor er avsatt til fond, til finansiering av
investeringer, eller er ubrukt.
Senja kommune bør ha et netto driftsresultat på 3 % av sum driftsinntekter.

Gjeldsgrad
Gjeldsbelastning og konsekvenser av låneopptak er svært viktig for den økonomiske
styringen. Netto lånegjeld måler langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte
lånemidler.
Handlingsregelen for gjeldsgrad i Senja kommune tillater ei netto lånegjeld på 80 % av brutto
driftsinntekter.

Havbruksfondet
Havbruksfondet skal gå til engangstiltak som gir varige verdier.
Bruken av midlene skal fremme næringsutvikling og slik at vi oppfattes som aktivt
tilretteleggende for en bærekraftig vekst.
Det utarbeides egne retningslinjer for de søkbare midlene av næringsfondet.
Inntekter fra konsesjonskraft, havbruksfond og midler til næringsfond, tilføres et nytt
næringsfond. Fondets distriktsprofil, forvaltning og kriterier avklares, men kommunene legger
til grunn at midler fra havbruksfondet skal tilbakeføres lokalmiljøene dels som
tilretteleggingstiltak for lokal næringsutvikling og dels som nærmiljøtiltak.
Følgende prinsipp for fordeling av fremtidig inntekt fra havbruksfondet fordeles slik:
- 50 % av midlene øremerkes næring og settes på eget næringsfond.
- 50 % settes på disposisjonsfond til bruk på andre områder i Senja kommune.
For midlene som settes på næringsfond utarbeides det egne retningslinjer.

Disposisjonsfondet
For å sikre en økonomisk buffer til uforutsette hendelser er det valgt oppbygging av
disposisjonsfond. Fondet kan benyttes til dekning av utgifter i både drifts- og
investeringsregnskapet, samt svikt i inntekter. Oppbygging av fondet kan også bidra til at
kommunen i større grad kan egenfinansiere investeringene sine.
Disposisjonsfondet i Senja kommune skal utgjøre 5 % av brutto driftsinntekter. Så lenge
kravet til korrigert driftsresultatet oppfylles, vil en sikre overføringer til disposisjonsfond.

