Fullmakter, attestasjon og anvisning.
Økonomireglementets kap. 4 omhandler Anskaffelse av varer, tjenester, bygg og
anleggsarbeider. Alle ansatte som blir gitt fullmakt til innkjøp, attestasjon og
anvisning skal kjenne til dette kapitlet. Nedenfor er gjengitt innholdet i
fullmaktene attestasjon og anvisning:
Attestasjon





Den som attesterer har ansvar for at priser, eventuelle rabatter og forfallsdato er i
henhold til avtale og at fakturakontroll er foretatt.
Den som attesterer må også forsikre seg om at det er budsjettmessig dekning for
beløpet og at det forøvrig er sikkert grunnlag for å anbefale utbetaling.
Feilaktig anskaffelse som skyldes uaktsomhet fra den som attesterer vil kunne medføre
økonomisk ansvar.
Ingen kan attestere egne regninger eller fakturaer. Det skal også unngås å attestere
fakturaer, regninger eller timelister for ektefelle, barn eller annen person i nær
slektskap.

Tildelt attestasjonsrett skal gis skriftlig på skjema for attestasjons- og anvisningsprotokoll og
trer ikke i kraft før økonomiavdeling har mottatt et originaleksemplar.

Anvisning










Å anvise et bilag vil si å gi utbetalings-, innbetalings- og eller posteringsordre på et
bilag og for et beløp.
Anvisningen må for å være gyldig signeres av den som har anvisningsmyndighet. Den
som anviser et beløp har plikt til å påse at disposisjonen er formelt, reelt og
budsjettmessig i orden, lovlig og økonomisk forsvarlig og at posteringsordren er
riktig.
Ansvaret gjelder også beløpets riktighet og at det utbetalingsbilaget som skal anvises
er behørig attestert og etterregnet av de medarbeiderne som er tillagt å gjøre dette.
Alle som har anvisningsmyndighet innehar samtidig attestasjonsrett, men de kan ikke
både attestere og anvise på samme bilag.
Feilaktig anvisning kan medføre økonomisk ansvar for anviseren.
Ingen kan anvise egne regninger eller fakturaer. Anvising kan heller ikke i slike
tilfeller skje av underordnede med delegert anvisningsmyndighet.
Bemyndiget person skal heller ikke anvise fakturaer, regninger eller timelister for
ektefelle, barn eller annen person i nært slektskap.
Ordføreren anviser rådmannens regninger.

De som er tildelt anvisningsmyndighet kan gi attestasjonsrett til en eller flere av sine
medarbeidere. Denne skal gis skriftlig på skjema for attestasjons- og anvisningsprotokoll og
trer ikke i kraft før økonomiavdeling har mottatt et originaleksemplar.
Dersom virksomhetsleder ønsker at underordnede skal få anvisningsmyndighet gis denne av
rådmannen, men med påført anbefaling fra virksomhetsleder.

