Reglement for investering og utbyggingsprosjekter i Farsund kommune
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1

Politisk
Sak 14/71
Kommunestyret - 6.11.2014

1. FORMÅL


Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av
investeringsprosjekter i Farsund kommune.

2. OVERORDNETE RAMMER








Kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og
fylkeskommuner, § 48 nr. 1 og 2
Forskrift av 15. desember 2000 om årsregnskap og årsberetning med merknader og
senere endringer.
Lov om offentlige anskaffelser
Byggherre forskriften
K-styre vedtak om kunstkomite / utsmykking
K-styre vedtak om Manifest om seriøst arbeidsliv
Veileder om «budsjettering av investeringer og avslutning av
investeringsregnskap» utgitt av KRD oktober 2011.

3. DEFINISJON AV INVESTERINGSPROSJEKT


Investeringer gjelder anskaffelse av varige driftsmidler med anskaffelseskost over
kr.100 000 og hvor investeringsobjektet har en forventet levetid på minst 3 år.



Reglementet gjelder også utgifter til påkostning. Som påkostning klassifiseres
utgifter som enten:
o forlenger forventet økonomisk levetid til et anleggsmiddel,
o øker kapasiteten eller funksjonaliteten
o utvider eller endrer bruksområdet,
utover utgifter som følger av normal slit og elde, anses å øke bruksverdien og
klassifiseres som påkostning.



Avgrensning mot driftsregnskapet
Reparasjon og vedlikehold skal finansieres over driftsbudsjettet. Tilskudd til
andres investeringer skal regnskapsføres i drift, bortsett fra tilskudd til Kirkelig
fellesråd. Investeringer i leide bygninger med gjenværende leieavtaler over 3 år,
kan gjøres i investeringsregnskapet.

4. FORHOLDET TIL KOMMUNENS ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT
Utgifter til investeringsprosjekt skal tas med ved den årlige rullering av
økonomiplan/årsbudsjett.
Bare i unntakstilfelle kan utgifter til investeringsprosjekt fremmes som enkeltsak.
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5. PROSJEKTORGANISERING
Utbyggingsprosjekter organiseres med Bygg og eiendomsenheten som
prosjektansvarlig, med mindre kommunestyre vedtar annen organisering.
Prosjektansvarlig knytter til seg prosjektleder(byggeleder) og eventuelt
referansegruppe ved behov.
Referansegruppe kan bestå av representanter fra den/de enheter som er involvert, samt
en representant fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer ved behov.
6. HMS
I bygge og anleggsprosjekter skal gjeldene regelverk for Helse Miljø og Sikkerhet
(Byggherre forskriften) følges.
Prosjektansvarlig har ansvar for at rolle og ansvarsfordeling blir gjennomført.
7. ENTREPRISEFORM
Prosjektansvarlig velger entrepriseform for gjennomføringen av bygge og
anleggsprosjektet.
For alle bygg og anleggsprosjekter skal det utarbeides kontrakt basert på Norsk
standard for den valgte entreprise formen.
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8. PROSJEKTFASER I UTBYGGINGSPROSJEKTER

Ideforslag
Forstudie
Beskrivelse av
behov

Stopp

Forprosjekt

Stopp
Vedtak om
gjennomføring og
mandat

Gjennomføring av
utbyggingsprosjekt

Forstudie / Idefase
Denne fasen starter med en prosjektide i form av at noen beskriver et behov eller
problem. Prosjektideen innarbeides i økonomiplanen eller unntaksvis fremmes som
egen sak til politisk behandling.
Forprosjekt
I enkelte prosjekter kan det være behov for ytterligere studie for å avklare blant annet
behov, omfang, løsninger, risiko og kostnader knyttet til prosjektet. Et forprosjekt skal
gi en grundigere gjennomgang av de ulike sidene ved det aktuelle prosjektet.
Utarbeidelse av forprosjekt skal vedtas politisk med føringer og finansiering.
Ansvaret for utarbeidelse av forprosjekt delegeres normalt til Rådmannen.
I forbindelse med gjennomføringen av arbeidet med forprosjektet knytter den
ansvarlige til seg de resursene som er aktuelt for prosjektet.
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Gjennomføringsfasen
Det er i denne fasen at prosjektideen blir realisert. Som grunnlag for oppstart skal det
være gitt politisk vedtak om gjennomføring, finansiering og mandat.
Prosjektansvarlig har ansvar for gjennomføringen basert på de føringene som er gitt i
disse retningslinjene.

9. OPPFØLGING AV INVESTERINGSPROSJEKT





For investeringsprosjekter som går over flere budsjettår må det tas inn i
investeringsbudsjettet den delen av utgiftene til prosjektet som man forventer blir
brukt i det aktuelle budsjettåret.
Investeringsprosjekter som ikke blir igangsatt i budsjettåret eller som drar
uforholdsmessig langt ut i tid, skal vurderes på nytt i økonomiplan- og
budsjettsammenheng.
Ved rullering av økonomiplanen skal det vært år foretas en ny vurdering av det
enkelte investeringsprosjekt med hensyn til lønns- og prisvekst og konsekvenser
for driftsbudsjettet med hensyn til forvaltning, drift og vedlikehold
Prosjektansvarlig er ansvarlig for oppfølgning i form av:
 Framdriftsplan
 Økonomisk styring
 Rapportering
 Utarbeidelse av prosjektregnskap

10. LØPENDE RAPPORTERING AV INVESTERINGSREGNSKAPET MOT
ÅRETS BUDSJETT GJENNOM ÅRET




Det skal foretas en løpende rapportering til kommunestyret. Rapporteringen skal
skje med jevne mellomrom, og minst to ganger per år, dvs. per tertial.
Dersom det foreligger nevneverdige avvik fra årets budsjett skal Rådmannen
fremme forslag til korrigerende tiltak.
Korrigerende tiltak kan innarbeides som en del av tertialrapporten eller fremmes
som egen sak.

11. RENTER I BYGGEPERIODEN
 Påløpte renter i byggeperioden henføres årlig til konkrete utbyggingsprosjekter
med totalramme over 5 000 000.
 Som grunnlag for beregningen legges gjennomsnittlig kostnad i året til grunn.
Rentesats settes til gjennomsnittsrenten i forrige regnskapsår.
12. PROSJEKTREGNSKAP



Det skal utarbeides års-uavhengig prosjektregnskap for alle investeringsprosjekter.
Oppfølging av totalrammen på prosjektene skjer i prosjektregnskapet, og ikke ved
årsbudsjettet.

Side 4 av 5

Reglement for investering og utbyggingsprosjekter i Farsund kommune
Gjelder fra:
01.01.2015

Revisjonsnr.
1

Politisk
Sak 14/71
Kommunestyret - 6.11.2014

13. OVERTAKELSE
Ved alle bygge og anleggsprosjekter skal det avholdes overtakelsesforretning når
prosjektet er ferdigstilt og skal overtas av kommunen.
Det skal leveres FDV dokumentasjon for prosjektet innen utbetaling av sluttfaktura.
Alle tegninger skal være ajourført som bygget, og fortrinnsvis leveres i DWG format.
Prosjektansvarlig har ansvar for at nye bygg og anlegg som overtas er forsikret innen
overtakelse.
14. GARANTI / REKLAMASJONSFASE
Prosjektansvarlig har ansvar for oppfølging av garanti og reklamasjonsperioden.
15. SLUTTRAPPORT
 For alle investeringsprosjekt med totalramme over 5 000 000 skal det utarbeides en
kortfattet sluttrapport legges fram for kommunestyret senest 6 mndr. etter at
investeringsprosjektet er ferdig eller tatt i bruk.
 Dersom det påløper utgifter etter at sluttregnskapet er fremlagt, og dette ikke dekkes
av garantibestemmelsene må eventuelle tilleggsutgifter hjemles i eget budsjettvedtak.
16. FINANSIERING AV INVESTERINGSREGNSKAPET
Årets investeringsutgifter skal finansieres med følgende finansieringskilder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.)
Bruk av bundet investeringsfond
Bruk av lånemidler
Bruk av ubundet investeringsfond
Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet
Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Rådmannen får fullmakt til å finansiere årets investeringsutgifter valgfritt innenfor årets
budsjettvedtak.
Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller
avtale med giver brukes øvrige midler til felles finansiering av investeringsprosjektene, og
fordeles ikke på enkeltprosjekter.
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