
 

  

Over-/underskuddsordningen 

 

Regler for overføring av virksomhetenes over- og 

underskudd 

Vedtatt av kommunestyret 11.10.2005. Revidert ved 

årsrapporten 2017 



1. Virkeområde og avklaringer 
Regler for overføring av over- og underskudd gjelder for den enkelte virksomhet og enhet i 

kommunen. Reglene gjelder dermed ikke for fellesområdet (generelle inntekter/utgifter som 

skatt, rammetilskudd, renter og avdrag).  

Kommunens rutiner knyttet til over- og underskudd må til enhver tid tilpasses eksterne 

rammebetingelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning, samt kommunelovens generelle 

økonomibestemmelser. 

2. Fastsettelse av over- / underskudd 

2.1. Vedtaksmyndighet 
Rådmannen lager forslag til hva som skal fastsettes som virksomhetenes over-/underskudd.  

Kommunestyret fastsetter det endelige over- og underskudd i forbindelse med at regnskapet 

behandles. 

 

2.2. Beregning, beløpsgrenser med mer 
Over-/underskudd måles ved differansen mellom virksomhetens netto driftsresultat i budsjett og 

regnskap. Avsetning og bruk av øremerkede tilskudd bokføres før virksomhetens netto 

driftsresultat beregnes. 

I utgangspunktet skal 100% av overskuddet og 100% av underskuddet overføres. Det kan tas 

hensyn til om mål og resultat er oppnådd. 

Det settes følgende beløpsgrenser for hvor stort overskudd virksomhetene får overføre fra et år 

til det neste og hvor stort underskudd virksomhetene må dekke inn.  

Virksomhet                                                      Beløpsgrense 

Øvrige virksomheter                                          300 000 kr. 

 

3. Inndekning av underskudd 

3.1. Inndekningsperiode 
Underskudd skal bli dekket inn i løpet av påfølgende driftsår. Underskuddet kan dekkes over 

ytterligere ett år dersom det er spesielle grunner til det. Rådmannen innvilger utvidet 

inndekningsperiode. 

 

4. Andre forhold 

4.1. Budsjettering 
Det er tillatt å budsjettere med overskudd. 

Det er ikke tillatt å budsjettere med underskudd. 

 



4.2. Innføring 
Regelverket gjelder for alle kommunens virksomheter fra og med regnskapsåret 2006. 

 

4.3. Endring i 2017 årsrapporten 
Nytt for 2017 er at alle virksomheter med nye virksomhetsledere får slettet sitt 

underskuddsfond. Dette for å gi ny virksomhetsleder mulighet til å starte på nytt. Ved 

overskuddsfond får ny virksomhetsleder dette til disposisjon for å unngå unødvendig forbruk i 

overgangsfasen. 


