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1.  HJEMMEL OG LOVGRUNNLAG 

Reglementet er vedtatt i medhold av Kommunelovens § 52 og Forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med ikrafttredelse fra 1. juli 2010. 

 

2. HENSIKTEN MED FINANSREGLEMENTET OG HVEM DET GJELDER FOR 

Reglementet skal gi rammer for kommunens finansforvaltning. Reglementet utgjør en samlet 

oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder for finansforvaltningen. 

 

Foruten kommunens egen finansforvaltning, gjelder reglementet også for virksomhet i 

kommunale foretak etter kommunelovens § 11 og interkommunalt samarbeid etter 

kommunelovens § 27. 

 

Reglementet skal behandles og eventuelt endres minst en gang for hver 

kommunestyreperiode. 

 

3. FORVALTNING OG FORVALTNINGSTYPER 

Reglementet omfatter forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og 

passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette reglementet er det vedtatt målsettinger, strategier 

og rammer for forvaltningen av: 

- ledig likviditet og andre midler tiltenkt driftsformål 

- langsiktige finansielle aktiva 

- gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 

 

4. FORMÅLET MED FINANSFORVALTNINGEN 

Finansforvaltningen har som overordnet mål å: 

- ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsregler om optimal utnytting 

av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig 

tjenestetilbud. 

 - sikre forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. 

 - bidra til stabilitet og et langsiktig perspektiv på de økonomiske disposisjonene. 

 

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 

- Plassert overskuddslikviditet (kortsiktige finansielle aktiva) skal over tid gi en 

god avkastning innenfor definert krav til likviditet og risiko, hensyntatt 

tidsperspektivet på plasseringen 

- Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi en god langsiktig 

avkastning til akseptabel risiko. 

- Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav 

til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behovet for forutsigbarhet i 

rentekostnader. 

 

5. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER 

Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som 

er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko. 

 

Reglementet skal basere seg på kommunens egen kunnskap om finansforvaltning. 

 

Vesentlig finansiell risiko foreligger dersom kommunens potensielle tap fra 

finansforvaltningen vil påvirke den ordinære tjenesteproduksjonen. 



Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt gjennom dette 

reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. 

 

 

6. FORVALTNING AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDLER BEREGNET 

FOR DRIFTSFORMÅL 

 

Med ”ledige likviditet og andre driftsmidler beregnet til driftsformål” menes midler som skal 

kunne være tilgjengelig for å dekke kommunens betalingsforpliktelser etter hvert som disse 

forfaller. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens kortsiktige finansielle aktiva i 

bankinnskudd, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, rentefond og rentebærende verdipapirer 

basert på følgende: 

 

Innskudd i bank: 

100 % kan plasseres i hovedbankforbindelsen 

Inntil 40 % kan plasseres på særvilkår i bank, bindingstid 1-6 måneder 

 

Andeler i pengemarkedsfond, rentefond og obligasjonsfond 

Inntil 40 % kan plasseres i denne aktivaklassen. 

For slike plasseringer gjelder følgende: 

a) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med bred verdipapirforvaltning og som 

inngår som en del av anerkjent institusjon/finanskonsern. 

b) Gjennomsnittlig rentedurasjon for fondsplasseringer skal være 3-12 måneder. 

Gjennomsnittlig kredittdurasjon skal maksimalt være 3 år. 

c)Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes og midlene skal 

være tilgjengelig på få dager. 

d)Rentebærende investeringer skal plasseres med bedre eller gjennomsnittlig lik kredittrating 

som beskrevet i matrisen under: 

Kredittrisiko 
Kredittrating skal være utført av et anerkjent selskap 

Rammer i prosent av hele 

porteføljen              

1. Beste kredittrisiko – kredittrating AAA til A- 100 % 

2. Moderat kredittrisiko – kredittrating BBB+ til BBB- 50 % 

3. Høyere kredittrisiko – kredittrating BB+ til CCC 0 % 

 

Rentebærende verdipapirer 

Kommunen skal ikke plassere penger i direkte eide rentebærende papirer 

 

 

7. FORVALTNING AV KOMMUNENS LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA 

 

Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre en langsiktig 

avkastning uten stor finansiell risiko. Som langsiktige finansielle aktiva regnes ubundne 

fondsmidler som ikke planlegges brukt de nærmeste fire årene. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens langsiktige finansielle aktiva i 

bankinnskudd, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, rentefond og rentebærende verdipapirer 

basert på følgende: 

 



Innskudd i bank: 

100 % kan plasseres i hovedbankforbindelsen 

Inntil 60 % kan plasseres på særvilkår i bank, bindingstid 1-18 måneder 

 

Andeler i pengemarkedsfond, rentefond og obligasjonsfond 

Inntil 80 % kan plasseres i denne aktivaklassen. 

For slike plasseringer gjelder følgende: 

a) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med bred verdipapirforvaltning og som 

inngår som en del av anerkjent institusjon/finanskonsern. 

b) Gjennomsnittlig rentedurasjon for fondsplasseringer skal være 1-5 år. Gjennomsnittlig 

kredittdurasjon skal være 1-5 år. 

c)Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes og midlene skal 

være tilgjengelig på få dager. 

d)Rentebærende investeringer skal plasseres med bedre eller gjennomsnittlig lik kredittrating 

som beskrevet i matrisen under: 

Kredittrisiko 
Kredittrating skal være utført av et anerkjent selskap 

Rammer i prosent av hele 

porteføljen              

1. Beste kredittrisiko – kredittrating AAA til A- 100 % 

2. Moderat kredittrisiko – kredittrating BBB+ til BBB- 50 % 

3. Høyere kredittrisiko – kredittrating BB+ til CCC 0 % 

 

Rentebærende verdipapirer 

Kommunen skal ikke plassere penger i direkte eide rentebærende papirer 

 

8. FELLES PLASSERINGSBESTEMMELSER 

Kommunens samlede innskudd skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital. 

Kommunens eierandel av et fond skal ikke overstige 5 % av fondets forvaltningskapital. 

 

Alle plasseringer skal være i NOK. 

 

Avkastning på bankinnskudd bør være bedre enn ST1X. (Oslo Børs statsobligasjonsindeks 

0,25 år). 

Avkastning på pengemarkedsfond, obligasjonsfond og rentefond bør være bedre enn ST4X 

(Oslo Børs statsobligasjonsindeks 3 år). 

 

For plasseringer i fond skal det kun brukes fond som er forvaltet av selskap med bred 

verdipapirforvaltning og som inngår som en del av anerkjent institusjon/finanskonsern. 

 

 

9. FORVALTNING AV KOMMUNENS GJELDSPORTEFØLJE 

 

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak skal minimum 

angi lånebeløpet og nedbetalingstiden. 

 

Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptak, herunder godkjenne lånevilkårene og 

for øvrig forvalte kommunale innlån etter de retningslinjer som fremgår av dette reglement og 

i tråd med kommunelovens bestemmelser i § 50 om låneopptak. Rådmannens fullmakt 

innebærer også fullmakt til opptak av nye lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 

Kommunens gjeldsbrev undertegnes av rådmannen. 

 



Kommunen tar ikke opp valutalån. 

 

Lån tas opp i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er adgang til å 

legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Lån kan tas opp som åpne serier (rammelån) 

og uten avdrag (bulletlån). 

 

Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing. 

 

Låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, 

forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. 

 

9.1 KONKURRERENDE TILBUD 

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt 

innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det gjøres unntak fra regelen 

dersom kommunen velger å legge ut sertifikat – eller obligasjonslån gjennom å gi en 

tilrettelegger et eksklusivt mandat. Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i Husbanken. 

 

9.2 VALG AV RENTEBINDINGSPERIODE – BRUK AV 

SIKRINGSINSTRUMENTER 

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i 

forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt 

et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. 

 

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: 

 a) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på · 

samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 – 3 år 

 b) Gjeldsporteføljen gis følgende sammensetning: 

 Tidsperiode   Hovedstrategi Avvik +/- 

Flytende rente        65 %    15 % 

Fast rente 1 -5 år       30 %    15 % 

Fast rente 5-10 år        5 %     5 % 

 

For utøvelsen av finansreglementet 2016-2020 kan rådmannen binde renten i 3-10 år utover 

det som hovedstrategien i tabellen angir. Som en forutsetning for å gjøre dette må aktuell 

fastrente være mindre enn 2 %. 

 

For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler 

(FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Begge instrumentene må knyttes til underliggende lån 

og det skal kun brukes banker med bred dokumentert erfaring. 

 

9.3 STØRRELSE PÅ ENKELTLÅN – SPREDNING AV LÅNEOPPTAK 

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: 

a) Låneporteføljen skal bestå av et begrenset antall lån 

b) Under elles like forhold skal kommunen fordele låneopptakene på flere lånegivere 

 

10. RAPPORTERING 

Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapporteringen pr 30. april og pr. 31. august, 

rapportere på finansforvaltningen av kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva. Likedan skal 

det rapporteres på gjeldsforvaltningen.  

 



Ved årets slutt skal det rapporteres på status og utviklingen gjennom året. 

 

Rapportene skal inneholde en beskrivelse og vurdering av: 

- Sammensetning av aktiva og passiva 

- Vesentlige markedsendringer 

- Endringer i risikoeksponering 

- Gjennomsnittlig durasjon i porteføljen 

- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

- Markedsrenter og egne rentebetingelser 

- Verdi og fordeling av de ulike typer aktiva og passiva 

 

Avkastning for hver aktivaklasse og totalt for de langsiktige finansielle aktiva måles mot 

aktuelle referanseindekser. 

 

11. KONSTATERING AV AVVIK 

Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, 

skal slikt avvik umiddelbart søkes lukket.  

 

 

12. RISIKOVURDERINGER  

Det skal til hver rapportering gjøres følgende risikovurdering: 

 

a) renterisiko 

- Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for 

driftsformål og gjeldsporteføljen sett i sammenheng basert på en ”netto” 

gjeldsvurdering som viser kommunens renterisiko oppgitt i NOK ved en 1 % 

andel generell endring i rentekurven 

b) refinansieringsrisiko 

- I finansrapporteringen angis alle låneforfall i inneværende år og neste år, og en 

vurdering av mulig refinansieringsrisiko knyttet til dette. 

 

12. KVALITETSSIKRING 

Finansforskriften pålegger Kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om 

finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommuneloven 

sine regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere 

rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra 

finansreglementet. 

 

Rådmannen er pålagt ansvaret for at slike eksterne vurderinger blir innhentet. 

 

Kvalitetssikring av finansreglementet skal være gjort ved hver endring av reglementet, og før 

kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. 

 

Det skal rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene som en del av den rapporten som 

viser utviklingen gjennom siste kalenderår og status ved utgangen av året. 

 

 

 


