
ANVISNINGSREGLEMENT
Vedtatt i Arendal bystyre 20.03.1995



1.1 ANVISNINGSREGLEMENT 

”Reglementet er vedtatt av Arendal bystyre 20.3.1995, sak 54/95 i henhold til 

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 § 46 nr. 

4, delegeres slik anvisningsmyndighet: 

1.2  DISPONERINGSFULLMAKT 

Rådmannen har disponeringsfullmakt for budsjettet, jfr. "Forskift om 

årsbudsjett" vedtatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.12.00. Med 

disponeringsfullmakt menes myndighet til å disponere de  bevilgninger som er 

ført opp i årsbudsjettet. Rådmannen kan delegere disponeringsfullmakten 

innenfor den enkelte enhet til resultatenhetslederne. 

2. ANVISNINGSMYNDIGHET

Rådmannen har anvisningsmyndighet for alle utbetalinger fra

kommunekassen. Rådmannen kan delegere anvisningsmyndighet til

resultatenhetslederne. Disse kan igjen la ansatte i sin enhet anvise for seg. Som

hovedregel bør det bare være en person med stedfortreder som har

anvisningsmyndighet innenfor hver enhet.

For utbetaling av fast lønn gis regnskapsansvarlig stående anvisning i henhold

til arbeidsavtale/ansettelsesbrev som grunnlag for innmelding i lønnssystemet

og anvisningen gjelder til annen ordre innløper.

Regnskapsansvarlig utbetaler rente og avdrag på kommunens lån i henhold til

gjeldende låneavtaler.

3. BEGRENSNINGER I ANVISNINGSMYNDIGHET

3.1 En underordnet kan ikke anvise regninger for sine overordnede. Av dette 

følger ordføreren må anvise rådmannens regninger og omvendt. 

Resultatenhetsledernes regninger anvises av vedkommende kommunalsjef. 

Kommunalsjefenes regninger anvises av rådmannen. 

3.2 Enhetene må innen 1. januar hvert år oversende til rådmannen, 

regnskapsansvarlig og revisor en oppdatert oversikt over hvem som har 

anvisningsmyndighet i enheten evt. hvilke deler av enheten vedkommende har 

anvisningsmyndighet for. Endringer i løpet av året sendes til de samme som  

nevnt ovenfor. Sammen med meldingene sendes prøve på vedkommendes 

signatur. 

4. ATTESTASJON OG ANVISNING SKAL FORETAS I HENHOLD TIL

FØLGENDE REGLER

4.1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Alle krav til kommunen som skal dekkes over kommunens budsjett. Det skal 

være attestert og anvist av rette vedkommende. 

Attestasjon og anvisning av originalbilaget foretas på fastsatt blankett/stempel. 

Bruk av faksimiliestempel e.l. vil ikke bli godtatt. 

 Dersom anvisning skal skje etter regningskopi, må det skrives utførlig 

forklaring for hvorfor originalregning ikke er brukt. 
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Regninger som ikke er anvist eller hvor anvisningen er feilaktig utfylt skal 

avvises og sendes tilbake til anvisningsmyndigheten for retting. 

Ved hver attestasjons- eller anvisningsmyndighet skal det finnes et 

anvisningskartotek hvor gjenparter av anvisningene oppbevares. 

Anvisningsmyndigheten eller attestasjonsmyndigheten skal i slutten av hver 

måned få tilsendt kontoutskrifter fra kommunekassa over regnskapsførte bilag. 

Listene skal kontrolleres mot anvisningsslippene, slik at det til enhver tid er 

oversikt over anvisningene som er sendt, men ennå ikke bokført. Det skal også 

kontrolleres at bokført beløp stemmer med beløpet i anvisningen. Det skal 

kontrolleres at alle inntekter som etatene skal ha er bokført på rett konto. Det 

skal ikke bokføres andre bilag på vedkommende konto enn det som den 

anvisningsberettigede har anvist. 

 

4.2 ATTESTASJON 

Før et bilag anvises, skal det være kontrollert og attestert av en person som har 

nært kjennskap til de underliggende forhold. Attestasjon skal foretas av en 

annen enn den som anviser bilaget. 

Den som anviser, plikter å påse at: 

Det foreligger tilfredsstillende bilag  

Levering av vare/utført arbeid er i overensstemmelse med bestillingen 

Fakturaen stemmer med mottatt vare/utført arbeid 

Enhetspriser, timepriser og rabatter er i henhold til avtale 

Det foretas nødvendige kontroller av fakturerings grunnlaget 

Anvisningsbilaget er fullstendig og riktig utfylt. 

 

4.3 TILSYN, KONTROLL 

Overført anvisningsmyndighet utøves under tilsyn av rådmannen. 

I de tilfeller varen skal føres i inventarfortegnelse, skal bilagene være påført 

henvisning til fortegnelsens side nr, blad eller lignende. 

 

4.4 ANVISNING 

Overført anvisningsmyndighet skjer under tilsyn av rådmannen . 

Anvisningsmyndighet gjelder ikke ved anvisning av egne regninger. 

Den som har anvisningsmyndigheten har ansvaret for at de bevilgninger 

vedkommende 

disponerer ikke overskridelse, jfr. kommunelovens § 50, 10L og 

budsjettforskriftene § 

10.1. Vedkommende er ansvarlig for at det ved hver anvisning foreligger bilag 

og at: 

Bilaget tilhører kommunen 

Kravet er reelt 

Beløpet anvises på rett konto 

Det er budsjettmessig dekning 

Kontroll og attestasjon er foretatt av de personer som er tillagt denne 

oppgaven. 

 

5.   FORTLØPENDE ATTESTASJON OG ANVISNING 

De som har attestasjons- eller anvisningsmyndighet skal påse at 

regninger/fakturaer behandles uten ugrunnet opphold, slik at kommunen ikke 

blir påført unødig rentebelastning. 
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6. SEKTORINNDELING

Delegering av anvisningsmyndigheten i pkt. 1 er tilpasset sektorinndelingen i

kommunen. Dersom det foretas omorganisering/endring av kontoplan 0.1. vil

den til enhver tid gjeldende sektorinndeling avgjøre hvem som har

anvisningsmyndighet.

7. MAKULERING AV BILAG

Alle bilag med tilhørende anvisningsblankett makuleres i kommunekassa.

8. INNTEKTSKONTROLL

Etater/institusjoner som utfører oppdrag for allmennheten mot betaling, skal

registrere oppdragene og utarbeide regnskapsgrunnlag for fakturering over

kommunens EDB førte faktureringssystem.

All fakturering skal fortrinnsvis føres over kommunens EDB-førte

faktureringssystem,

alternativt sendes kopier av manuelt utskrevne refusjonskrav til

kommunekassereren som forestår innkreving, samt kopier også til revisjonen.

De som har ansvar for utsendelse av fakturaer/refusjonskrav m.v. skal påse at

disse blir behandlet uten ugrunnet opphold slik at kommunen ikke blir påført

rentetap.

9. IVERKSETTING

Ovenstående anvisningsreglement for Arendal

kommune trer i kraft fra 20.03.1995”
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