
Budsjettsystemet i Vestby 
kommune

En veldig kort oppfriskning
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Økonomisystemet i kommunesektoren

• Finansielt orientert regnskap.

• Fokuserer på tilgang og bruk av midler.

• To viktige begreper
• Netto driftsresultat 

• Regnskapsmessig resultat

• Målsettingen for kommunesektoren er mest mulig velferd for 
pengene.



Innhold i regnskap og budsjett

Regnskap

• Driftsregnskap

• Investeringsregnskap

• Balanseregnskap

Budsjett

• Driftsbudsjett

• Investeringsbudsjett



Anordningsprinsippet

• Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal 
tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller 
ikke når årsregnskapet avsluttes. 



Forsiktighetsprinsippet

• Budsjett:
• Inntekter bør anslås i det nedre intervallet.

• Spesielt skatt og ramme

• Utgifter bør anslås i det øvre intervallet.

• Regnskap:
• Urealiserte tap skal føres.



Driftsregnskap og -budsjett

• Skal vise alle utgifter og inntekter gjennom året.

• Fokuserer på likviditet, og ikke varekostnad.



Hovedoversikt drift

Skatt på inntekt og formue

Rammetilskudd

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat

Bruk av tidligere års overskudd

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Til disponeringLønn og sosiale utgifter

Andre driftsutgifter

Overføringer

Avskrivninger

Sum driftsutgifter

Renteinntekter

Renteutgifter

Mottatte avdrag/utlån

Avdrag på lån

Netto rente og avdrag

Overført til investering

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Sum disponert

Må være positivt 
over tid om 
kommunen skal 
overleve



Investeringsregnskap og -budsjett
Krav for at det skal være investering:

• Økonomisk levetid over tre år.

• Kostnad på over 100 tusen.

• I kommunens eie.

Investeringer kan finansieres av:

• Overføringer fra drift

• Fond

• Tilskudd

• Lån

• Salg av eiendeler



Fond
Drift Investering

Ubundne Disposisjonsfond

Ubundne 

investeringsfond

Bundne Bundne driftsfond Bundne 

investeringsfond



Hvordan budsjetterer vi i Vestby?

• Utgangspunktet er forrige års opprinnelige budsjett

• Alle kjente utgifter og inntekter neste år er med – etter 
forsiktighetsprinsippet

• Det legges ikke reserveposter ut på resultatområdene

• Forventet lønnsvekst budsjetteres sentralt





Hvordan budsjetterer vi i Vestby?

• Tjenester til innbyggere som kommer i 2022 til 2024 er ikke med.

• Inntekter som kommer i 2022 til 2024 er ikke med.

• Investeringer som behøves i 2021 til 2024 er med.

• Faste priser, det vil si:
• Inntekter og utgifter etter befolkningen i 2021.

• Noen svakheter ved modellen:
• Kostnaden ved fremtidige investeringer belastes dagens innbyggere
• Lånegjelden blir ikke «nedskrevet»

• Noen fordeler ved modellen:
• Overskudd hvert år siden 2003.


