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Innledning

 
Utarbeidelsen av “Rutiner, Rapportering, Overvåking og Kontroll” (RROK) føyer seg naturlig inn i AF 
Kommunepartners rekke av prosjekter rettet mot kompetanseoppbygging innenfor kommunesektorens 
finansforvaltning: 

 
Først laget vi en håndbok om finans for de som skal utøve finansforvaltningen, deretter et høyskolestudie 
for de samme personene, så et hefte om finans for politikere og administrative ledere, og nå til sist en 
veileder i den praktiske og administrative utøvelsen av finansforvaltningen.

Med de ovennevnte prosjekter bør de fleste sider ved kommunenes finansforvaltning være dekket. I tillegg 
ligger det ord- og uttrykkforklaringer og finansielle “verktøy” ute på AF Kommunepartners hjemmeside 
(www.kommunepartner.no). Der finnes også finanshåndboken i elektronisk utgave med søkbare ord og 
uttrykk.

Ideelt sett burde de fire områdene rutiner, rapportering, overvåking og kontroll vært dekket av fire 
forskjellige enheter/personer innenfor finansforvaltningen. Med bakgrunn i tilgangen på tilgjengelig 
ekspertise/ressurser, vil dette ikke være mulig i de fleste kommuner. Det vil derfor være naturlig å dele 
dette opp som vist i figuren under:  

For å skape ytterligere kontinuitet i den videre utvikling i kommunens finansforvaltning, har AF 
Kommunepartner planer om å etablere et forum for God Kommunal Finans Skikk (GKFS). GKFS 
tar mål av seg til å utvikle og etablere normer for god kommunal finansforvaltning som kan være 
retningsgivende innenfor de aktuelle områder. 

Vi håper denne veilederen kan være nyttig både for små og store kommuner i deres arbeid med å få på 
plass de administrative rutinene for finansforvaltningen. Vår årlige spørreundersøkelse viser at de fleste 
kommuner har fått vedtatt et kvalitetssikret finansreglement, men at utarbeidelse av rutiner henger noe 
etter det som ville vært ønskelig. Vi understreker at finansforskriften sier at kommunestyret både skal påse 
at rutiner er etablert og etterleves. For at kommunestyret skal kunne påse at rutinene etterleves, må det 
også bygges opp et system for overvåking og kontroll.
  

http://www.kommunepartner.no
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1 Mal for saksframlegg

 
_______ kommunes finansforvaltning - Vedtak av nytt finansreglement

Bakgrunn for saken
Rådmannen har foretatt en gjennomgang av ________ kommunes finansforvaltning og legger fram et 
forslag til et oppdatert og samlet finansreglement, se vedlegg 1. 

Rådmannens forslag bygger bl.a. på følgende:
•	 Kommunelovens § 52
•	 Kommunal- og regionaldepartementets forskrift for kommuner og fylkeskommuners 

finansforvaltning, datert 9. juni 2009 (virkning fra 1. juli 2010)
•	 Tidligere finansreglement, regler og instrukser knyttet til kommunens finansforvaltning

 
Finansreglementet 
Rådmannens forslag til nytt finansreglement erstatter tidligere regler og instrukser som er utformet og 
fastsatt over tid. I hovedtrekk videreføres dagens strategier med hensyn til kommunens finansforvaltning. 
I vedlegg 3 fremkommer rådmannens merknader og vurderinger knyttet til de enkelte punktene som er 
endret/nye i finansreglementet. 

Forslag til endringer er knyttet til bl.a. følgende:
•	 å få et helhetlig og samlet reglement for finansforvaltningen
•	 mer presis begrensning innenfor de ulike typer plasseringer av ledig likviditet
•	 mer presis føring for rentebinding (lån), ved at fastrenteandel skal utgjøre minimum __ % og med 

en gjennomsnittlig bindingstid mellom _ - _ år
•	 presisering av hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva
•	 klarere avgrensning av risikorammene innenfor langsiktige finansielle aktiva
•	 samlet vurdering i forhold til det å unngå vesentlig finansiell risiko

 
Hensikten med et finansreglement er å vedta målsettinger, strategier og rammer for;

•	 forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
•	 forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler
•	 plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

Vesentlig finansiell risiko 
Gjennom gjeldende finansforskrift er prinsippet om at kommuner skal unngå vesentlig finansiell 
risiko ytterligere forsterket. Da dette begrepet ikke er nærmere konkretisert av departementet, må 
kommunestyret selv fastsette hvor stor risiko kommunen er villig til å påta seg. Dette konkretiseres 
gjennom fastsettelse av reglementet for finansforvaltning. For å synliggjøre mulig risiko gjennomføres 
bl.a. et stresstestscenario. Dette scenarioet viser et mulig tap på NOK ___ mill. på kommunens samlede 
finansforvaltning ved utnyttelse av maksimale risikorammer (kriteriene i stresstesten må samlet sett 
karakteriseres som et “worst case” scenario, som en må anta inntreffer sjeldnere enn hvert 20 år).
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Rådmannens betraktninger rundt vesentlig finansielle risiko tar utgangspunkt i både et faktisk “worst 
case” år som 2008 (med et netto tap for kommunen på NOK ___ mill.) og den gjennomførte stresstesten. 
Basert på kommunens samlete økonomiske situasjon (inkludert kommunens frie midler som kan betraktes 
som en finansiell buffer), er det rådmannens vurdering at kommunen pr. dato ikke vil utsette seg for 
vesentlig finansiell risiko ved å vedta det foreslåtte finansreglement. Det er likevel slik at rådmannen 
fortløpende vil vurdere finansreglementet i lys av kommunens økonomiske situasjon og foreslå endringer i 
finansreglementet dersom dette anses påkrevd. 
 
Kvalitetssikring av reglementet.
I KRDs forskrift § 5 fremkommer det at en uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning skal 
kvalitetssikre finansreglementet. Kommunen har benyttet __________ til denne kvalitetssikringen, se 
vedlagte rapport datert __________, vedlegg nr. 2.  Der fremkommer det bl.a. følgende:

“Det er vår oppfatning at Finansreglement for ___________ kommune legger rammer for en 
finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og rammer og retningslinjer i finansforskriften. 

Endelig vurdering av Reglements samlete risikorammer må imidlertid kommunestyret gjøre selv og vurdere 
disse opp mot kommunens økonomiske evne til å bære risiko.”

Når det gjelder forskriftens § 8, rutiner for finansforvaltningen, så vil rådmannen påse at disse blir 
utarbeidet og vurdert av en uavhengig instans.

Rutine med vurdering fra uavhengig instans vil deretter bli lagt frem som egen orienteringssak for 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar forslag til finansreglement for _________ kommune, slik det er fremlagt i vedlegg 
nr. 1.
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2 Hvordan anslå “vesentlig finansiell risiko”? 

2.1 Hva er vesentlig finansiell risiko?
Finansforskriften sier at en kommunes finansreglement skal inneholde bestemmelser som hindrer 
kommunen fra å ta vesentlig finansiell risiko i sin finansforvaltning.

I finansforskriftens merknader til § 3 sies det videre:

“I vurderingen av vesentlig finansiell risiko vil det imidlertid være naturlig å vurdere både risikoen i 
kommunens [  ] totale forvaltningsportefølje og risikoen i de enkelte finansielle instrumenter. Hvorvidt den 
finansielle risiko en kommune [  ] tar på seg i sin finansforvaltning er forsvarlig, må ses i sammenheng med 
kommunens [  ] økonomiske evne til å bære risiko.”

Sett sammen med resten av forskriften leser vi dette slik at både den samlete risikoen, så vel som risikoen 
i hvert enkelt instrument skal vurderes, men det er først når den samlete risikoen ses i sammenheng med 
kommunens økonomiske evne til å bære risiko, at vi kan vurdere om risikoen er forsvarlig eller ikke (altså 
om vi har unngått å ta vesentlig finansiell risiko eller ikke).

Har en kommune god økonomisk evne til å bære risiko, dvs. har høye inntekter og/eller store frie 
disposisjonsfond, har denne kommunen mulighet til å ta større finansiell risiko enn en kommune som 
har en mindre gunstig økonomisk plattform. På denne måten blir vurdering av vesentlig finansiell risiko 
(og det å unngå dette) en konkret vurdering som må gjøres av hver enkelt kommune i forhold til sin egen 
situasjon.

I hvilken grad den finansielle risiko er vesentlig må nødvendigvis knyttes opp mot at en risiko som er 
vesentlig, vil kunne påføre kommunen et problem. I denne sammenheng er det naturlig å se vesentlig 
finansiell risiko i forhold til kommunens ordinære tjenesteproduksjon. En finansforvaltning med en 
risikoprofil som kan lede til finansielle (regnskapsmessige) tap som vil måtte gjøre det nødvendig å kutte 
i den ordinære tjenesteproduksjonen, må sies å inneholde en finansiell risiko som er vesentlig (for den 
angjeldende kommune).   

For å anslå finansielle risiko har vi to anerkjente metoder:
•	 Stresstest
•	 Value at Risk (VaR)

 
Disse to metodene kan gjøres mer eller mindre komplekse, og selv om prinsippene er de samme, er det 
stor forskjell på modellene som brukes av Norges Bank i deres finansforvaltning og de modellene som 
brukes av en liten pensjonskasse. For kommunenes bruk synes det formålstjenlig å gjøre modellene så 
enkle som mulig.

Stresstest
Ved paralleller til finansbransjen og bruken av et stresstestscenario kan man konkretisere innholdet i 
“vesentlig finansiell risiko” slik at det gir mening for kommunesktoren. Hovedmålet bør være å etablere en 
definisjon av vesentlig finansiell risiko som har allmenn gyldighet på tvers av landets kommuner.

1. I rundskriv 30/2001 til forsikringsselskaper og pensjonskasser definerte Kredittilsynet (nå 
Finanstilsynet) for første gang et anbefalt stresstestscenario for vurdering av markedsrisiko (risiko for tap i 
markedsverdier i porteføljesammenheng som følge av svingninger i aksjekurser, renter og valutakurser):
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Aktivaklasser Anbefalte parameterendringer i %

Aksjer:
Norske aksjer og aksjeinstrumenter
Utenlandske aksjer og aksjeinstrumenter

30
20

Renter:
Renteendring 2 %-poeng (over hele rentekurven)

 
Altså et fall på 30 % i det norske aksjemarkedet, et fall på 20 % i internasjonale aksjemarkeder og en 
generell, parallell endring (stigning) i hele rentekurven (fra helt kort opp til 10 år) på 2 %-poeng.  
 
Men, er nå dette stresstestscenarioet bare tilfeldig sammensatt eller er det logikk bak tallene? Informasjon 
fra senere notater fra Kredittilsynet kan belyse dette nærmere.  
 
I denne sammenheng vises det til Kredittilsynets notat i f. m. risikobasert tilsyn, Modul for markedsrisiko 
– evaluering av markedsrisikonivå, i tillegg til tallmateriale frem til 2003 fra et internt notat i 
Kredittilsynet om forutsetningene for stresstestscenarioene i markedsrisikomodulen.   
 
Det er definert stresstestscenarioer for utviklingen i aksjekurser (norske og internasjonale), renter 
og valuta. For hver kategori beregnes et tapspotensial i stresstesten. Den samlede vurderingen av 
markedsrisiko fremkommer ved å sammenstille tapspotensialene for aksjer, renter og valuta. For at de 
tre underkategoriene skal få en riktig vekt i den samlede vurderingen bør scenarioene i stresstesten være 
omtrent like sannsynlige. 
 
Kredittilsynet understreker at de tre stresstestscenarioene kan begrunnes ut fra empiriske data ved at det 
tas det utgangspunkt i en tidshorisont på ett år.  Det kan imidlertid også argumenteres for en kortere 
tidshorisont, bl.a. fordi eksponeringen kan endres i løpet av året.  Det avgjørende er imidlertid ikke hvor 
lang tidshorisont som benyttes, men at denne er lik for alle underkategoriene. 
 
Kredittilsynet har med bakgrunn i sitt tallmaterialet, gitt en empirisk begrunnelse for at det er 10 – 15 % 
sannsynlighet (ca. 1 gang hvert 10. år) for at stresstestscenarioene (norske aksjer, utenlandske aksjer og 
renter) inntreffer i løpet av ett år. Samme argumentasjon og sannsynlighet kan bygges opp for en ugunstig 
valutakursutvikling på inntil 10 %. 
 
Det vil naturligvis være betydelig usikkerhet rundt disse anslagene, spesielt for renter og kanskje i enda 
større grad for valuta.   
 
Nye erfaringer i årene siden 2003 og internasjonal koordinering av arbeidet med overvåking og kontroll, 
har gjort det nødvendig for Finanstilsynet å endre stresstestsscenarioene, bl. a. ved å gjøre dem mer 
komplekse og også innføre samvariasjon mellom de enkelte variable. I sin enkelthet synes imidlertid det 
gamle stresstestscenarioet å være like godt som noe annet.  

2. Kan dette anvendes på kommunesektoren? 
Finansinstitusjoner, kredittforetak, forsikringsselskaper og pensjonskasser forvalter “andres” midler 
samtidig som de har avtalefestete forpliktelser. Kredittilsynet har tilsyn med at den finansielle risikoen 
i forvaltningen ikke er større enn at fremtidige forpliktelser kan møtes og bruker i denne sammenheng 
stresstester. 
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Kommunene forvalter innbyggernes midler samtidig som de har forpliktelser (lovpålagte og selvpålagte) 
som fortløpende skal møtes. Finansforskriften sier at uavhengig kompetanse skal vurdere (bl.a. risikoen i) 
kommunenes finansreglement, men vurdere i forhold til hva?   
 
Et enkelt kriterium i en slik vurdering vil være å stressteste de maksimale risikorammene i en 
kommunes finansreglement med samme type scenarioer som Kredittilsynet i sin tid anbefalte. Dersom 
en slik stresstest gir et resultat som ville ha ledet til at kommunen måtte ha redusert sin ordinære 
tjenesteproduksjon, vil det være en indikasjon på at kommunen har utsatt seg for vesentlig finansiell risiko.  
 
Andre forhold som er viktig å ha med seg, er bl.a. at en kommunes totale finansielle markedsrisiko 
ikke bare ligger på langsiktige finansielle plasseringer. Den ligger også på kortsiktige plasseringer 
og på gjeldssiden. Her kan det være finansielle risikoer som reduserer totalrisikoen eller øker den. 
Skal risikobildet gjøres komplett, bør det også gjøres en vurdering av sårbarheten i forhold til 
renteoverveltingsmuligheter, mottak av finansielle utbytter fra hel- eller deleide selskaper, etc. 

3. Stresstesten

Stresstest _______________ kommune

Aktiva Balanse
%

Balanse
MNOK

Endrings-
parameter Durasjon Beregnet

tap

Gjeld med p.t./flytende rente  75 % 510 2 % -10,2

Gjeld med fast rente  25 % 170

Samlet buttogjeld 100 %  680 -10,2

Lån m. renteoverv.m./ansvarlig utlån  200 2 % 4,0

Bankinnskudd og pm.  108 2 % 2,2

pm. og obligasjonsfond 2 %  3 0,0

Ledig likv. og andre midler b. for driftsform. 0 % 108 2 % 2,2

Kort pengem.  25 % 45 2 %  0,5 -0,5

Anleggsobligasjoner 0 2 % 0,0

N. omløpsobligasjoner  37 % 67 2 %  4,0 -5,3

U. omløpsobligasjoner  0 % 0 2 % 0,0

Fast eiendom  8 % 14 -10 % -1,4

Norske aksjer  13 % 23 -30 % -7,0

Utenl. aksjer  17 % 31 -20 % -6,1

Netto valutaposisjon  12 % 22 -10 % -2,2

Langsiktige finansielle aktiva 100 %  180 -22,5

Samlete finansielle aktiva 288

Mulig tap vil utgjøre : -26,6

Markerte felt må fylles inn med kommunens egne tall

 
Stresstesten over finnes som “Enkel Stresstest” under Verktøy på AF Kommunepartners hjemmeside  
(www.kommunepartner.no).  

I forhold til det som er sagt over fører vi her inn et nytt begrep, “durasjon” (gjennomsnittlig, vektet 
renteløpetid), som sier noe om renterisikoen. Jo høyere tillatt durasjon, jo høyere tapspotensial (kursfall) på 
renteplasseringer ved oppgang i markedsrenta.

http://www.kommunepartner.no
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Stresstesten over tar utgangspunkt i de maksimale risikorammene i eksemplets finansreglement og angir 
et potensielt tap i løpet av en 12 måneders periode. Det er forsøkt tatt hensyn til hvor mye av kommunens 
renterisiko som på kort sikt kan føres over til andre gjennom eventuelle rentekompensasjons-/
renterefusjonsordninger og/eller gjennom ansvarlig utlån til energiverk el., hvor det er avtalt en flytende 
markedsbestemt rente.

Stresstesten er en test i forhold til regnskapsmessig resultat. Sett opp mot kommunale regnskapsprinsipper 
(hvor finansielle omløpsmidler skal vurderes til markedsverdi, mens gjeldssiden skal vurderes til 
pålydende), betyr dette at aktiva med rentedurasjon får et verdifall ved stigning i markedsrenten, mens 
gjeld med fast rente ikke får noen tilsvarende (regnskapsmessig) verdiøkning.     

Stresstesteksemplet viser et tap på NOK 45,1 mill på kommunens samlete finansforvaltning ved 
utnyttelsen av maksimale risikorammer. Klarer kommunen å håndtere et slikt “worst case” tap uten at 
det går utover den ordinære tjenesteproduksjonen, eller er det fare for at man utsetter seg for vesentlig 
finansiell risiko gjennom de tillatte risikorammer? Dette er et spørsmål som kommunestyret selv må ta 
stilling til før finansreglementet vedtas.

Value at Risk (VaR)
Innenfor økonomiske og finansielle beregninger dreier det seg ofte om å optimalisere et resultat eller en 
avkastning. Optimalisere i denne sammenheng betyr å oppnå et størst mulig resultat eller avkastning med 
minst mulig risiko.

Et fremtidig økonomisk resultat eller avkastning vil alltid være utsatt for risiko (i form av høyere eller 
lavere resultat enn antatt) gjennom marked, kunder, priser, økonomiske hendelser, etc. Hva som skjer 
i fremtiden vet vi naturlig nok lite om. Derfor tar vi historien til hjelp og benytter antagelsen om at 
historien gjentar seg. Vi kan altså bruke historiske erfaringer når vi skal forsøke å optimalisere vår 
tilpasning i forhold til fremtiden. 

Det historiske erfaringsmateriale består av observasjoner av forskjellige markedsparametere; aksjekurser, 
børsindekser, råvarepriser, pengemarkedsrenter, etc. I og med at økonomiske resultater eller avkastning 
måles som endringer over tid (avkastning siste måned, årsresultat, etc.) er endringer sentrale i vår 
økonomiske optimalisering. 

1. Forventet avkastning og standardavvik (risiko)
Endringen til f. eks. en børsindeks fra en uke til en annen eller fra en måned til en annen, vil langt på 
vei være tilfeldig fordelt, dvs. at endringen i f. eks. en måned er uavhengig av hvor stor endringen var i 
måneden før. 

Har vi f. eks. tall for månedsendringer i en børsindeks over de siste 5 årene (vi kan kalle hver av 
månedsobservasjonene for ix , hvor i angir observasjon 1, 2, 3 osv.) kan vi enkelt regne ut et aritmetisk 
(vanlig) gjennomsnitt .x  ved å summere alle observasjonene og dividere summen vi får med antallet 
(observasjoner).  Gjennomsnittet kan vi benytte som det mest sannsynlige anslag for fremtidige 
månedsendringer (forventet avkastning).  

Et forhold er at x er det mest sannsynlige anslaget, men hvor mye mer sannsynlig er x  enn andre mulige 
utfall? For å kunne si noe mer om dette vil være opptatt av spredningen rundt x ; dvs. xxi − , og vi kan 
lage et uttrykk for gjennomsnittsavviket: 

   ∑
=

−=
n

i
i xx

n
G
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Men i og med at )( xxi − både kan bli negative og positive tall fordi forskjellige utfall av ix vil ligge både 
til venstre og til høyre for x langs tallinjen, bruker man i statistisk sammenheng heller noe som vi kaller 
variansen:

     

Her ser vi at ved å benytte 2)( xxi − får vi summert opp alle avvikene, enten de er positive eller negative, 
og et negativt avvik teller like mye som et like stort positivt avvik. Nå står vi imidlertid igjen med at 

2)( xxi − er i en annen “dimensjon” (opphøyet i 2) enn ix som jo er det vi faktisk observerer. For å få 
tallene i samme “dimensjon” innfører vi standardavviket som er lik annenroten av variansen:

Standardavviket forteller oss derfor noe om spredningen av utfall (dvs. risikoen) rundt vår 
forventningsverdi.

2. Antagelse om normalfordeling
For å kunne analysere et statistisk materiale på en enkel måte gjør vi antagelser, og en av de vanligste 
antagelser i statistisk sammenheng når utfallene er tilfeldig fordelt rundt en forventningsverdi, er at 
materialet er normalfordelt.

Normalfordelingen gir en god beskrivelse av mange fordelinger av realistiske data. Eksempler på datasett 
som tilnærmet har en slik fordeling, er høyden på norske rekrutter målt et bestemt år, eller karakterer 
gitt til en identisk avsluttende eksamen blant et større antall elever. Normalfordelingen gir også en god 
beskrivelse av mange forhold innenfor finans, slik som endringer i forskjellige indekser.

Normalfordelingen gir en tilnærmet beskrivelse av et datasett med en “tyngde” på midten, like stor 
sannsynlighet for data på begge sider av midten og mindre og mindre mengde data ut mot “halene”.

Et eksempel på normalfordelingskurven er vist under. Ved å kjenne de to parametrene, 
forventningsverdien (gjennomsnittet ved et uendelig antall observasjoner) og standardavviket, kan vi tegne 
kurven. Kurven er klokkeformet og desto lavere standardavvik, jo spissere kurve.

En normalt fordelt kurve med x = 1 og σ = 0,5:  
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Ut fra fordelingens karakteristikk kan vi regne ut at det er 97,7 % sannsynlighet for at et datasett som 
følger denne kurven, skal ha et utfall som ikke er et negativt tall. 

Vi dobler nå standardavviket og ser på en normalt fordelt kurve med x = 1 og σ = 1:   
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Her har vi doblet standardavviket (økning fra 0,5 til 1), og vi ser at kurven blir mye bredere. Det er også 
slik at nå er det bare 84,1 % sannsynlighet for at et datasett som følger denne kurven, skal ha et utfall som 
ikke er et negativt tall. 

I figuren nedenfor er det tegnet inn en del linjer som angir h. h. v 1, 2 og 3 standardavvik på begge sider av 
forventningsverdien eller gjennomsnittet. 

 

 

For datasett som er normalfordelte gjelder følgende:

•	 Intervallet ),( σσ +− xx inneholder 68,3 % av alle dataene

•	 Intervallet )2,2( σσ +− xx inneholder 95,4 % av alle dataene

•	 Intervallet )3,3( σσ +− xx inneholder 99,7 % av alle dataene

 Avkastning 

 

σ =1 

 σ3  
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3. Porteføljebetraktning
Det vi nå har vist om forventet avkastning, standardavvik og normalfordelingskurven for en enkel 
økonomisk parameter (for eksempel en aksjeindeks) kan vi ta med oss videre og overføre det til en 
portefølje bestående av flere finansielle instrumenter. I en portefølje vil en i tillegg utnytte at forskjellige 
instrumenter ikke svinger i takt. Derfor vil risikoen (standardavviket) for en portefølje alltid være mindre 
enn summen av standardavvikene til de enkelte instrumentene.

Dette utnytter vi når vi skal beregne VaR: 

Forventet Standard-
Forutsetninger avkastning avvik NA UA NO U St.O E H B/p

Norske aksjer (NA) 9,0 % 25,8 % 1,00 0,72 (0,38) (0,58) 0,65 0,74 (0,33)

Utenlandske aksjer (UA) 8,0 % 15,9 % 0,72 1,00 (0,24) (0,49) 0,57 0,41 (0,26)

Norske obligasjoner (NO) 5,0 % 2,5 % (0,38) (0,24) 1,00 0,68 (0,24) (0,35) 0,36

Utenl. Statsobl. (U St.o) 4,4 % 1,7 % (0,58) (0,49) 0,68 1,00 (0,32) (0,41) 0,58

Eiendom (E) 7,5 % 16,6 % 0,65 0,57 (0,24) (0,32) 1,00 0,58 (0,22)

Hedgefond (H) 6,5 % 5,5 % 0,74 0,41 (0,35) (0,41) 0,58 1,00 (0,28)

Bank/pengemarked (B/p) 4,0 % 0,6 % (0,33) (0,26) 0,36 0,58 (0,22) (0,28) 1,00

ALLOKERING Andel Tidshorisont 1        år
Norske aksjer 8 % Forventet avk. 5,6 % p.a. Totalavk. 5,6 %
Utenlandske aksjer 8 % Standardavvik 3,4 % Totalst.avv. 3,4 %
Norske obligasjoner 70 % Sannsynlighet for bedre avk. enn kritisk grense 95,0 %
Utenl. statsobligasjoner 0 %
Eiendom 4 %
Hedgefond 0 %
Bank/pengemarked 10 %

100 %

Kritisk grense for avkastning 0,0 %
99,0 %

Bredde X-Akse 30,0 %

Korrelasjonsmatrise

1

Simuleringsmodellen over finnes under Verktøy på AF Kommunepartners hjemmeside  
(www.kommunepartner.no). 

Her ser vi et eksempel på en aktivaportefølje hvor vi med bakgrunn i de innlagte data for forventet 
avkastning, standardavvik og korrelasjoner, har 95 % sannsynlighet for ikke å få 0 eller negativ avkastning.  
Det er det samme som å si at statistisk vil vi i 1 av 20 år (5 % av tiden) få 0 eller negativ avkastning og i 19 
av 20 år (95 % av tiden) vil vi få positiv avkastning.  

Figuren under viser at samme portefølje statistisk har 99,9 % sannsynlighet for ikke å få en avkastning på 
minus 10 % eller lavere.  Minus 10 % avkastning kan f. eks. være grensen for at denne kommunen mener 
den utsetter seg for vesentlig finansiell risiko.  

http://www.kommunepartner.no
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Forventet Standard-
Forutsetninger avkastning avvik NA UA NO U St.O E H B/p

Norske aksjer (NA) 9,0 % 25,8 % 1,00 0,72 (0,38) (0,58) 0,65 0,74 (0,33)

Utenlandske aksjer (UA) 8,0 % 15,9 % 0,72 1,00 (0,24) (0,49) 0,57 0,41 (0,26)

Norske obligasjoner (NO) 5,0 % 2,5 % (0,38) (0,24) 1,00 0,68 (0,24) (0,35) 0,36

Utenl. Statsobl. (U St.o) 4,4 % 1,7 % (0,58) (0,49) 0,68 1,00 (0,32) (0,41) 0,58

Eiendom (E) 7,5 % 16,6 % 0,65 0,57 (0,24) (0,32) 1,00 0,58 (0,22)

Hedgefond (H) 6,5 % 5,5 % 0,74 0,41 (0,35) (0,41) 0,58 1,00 (0,28)

Bank/pengemarked (B/p) 4,0 % 0,6 % (0,33) (0,26) 0,36 0,58 (0,22) (0,28) 1,00

ALLOKERING Andel Tidshorisont 1        år
Norske aksjer 8 % Forventet avk. 5,6 % p.a. Totalavk. 5,6 %
Utenlandske aksjer 8 % Standardavvik 3,4 % Totalst.avv. 3,4 %
Norske obligasjoner 70 % Sannsynlighet for bedre avk. enn kritisk grense 99,9 %
Utenl. statsobligasjoner 0 %
Eiendom 4 %
Hedgefond 0 %
Bank/pengemarked 10 %

100 %

Kritisk grense for avkastning -10,0 %
99,0 %

Bredde X-Akse 30,0 %

Korrelasjonsmatrise

1

4. Avsluttende kommentar

Som den observante leser vil forstå, er VaR-beregninger beheftet med stor usikkerhet:
•	 Tallene for forventet avkastning for de forskjellige aktivaklassene må legge inn av den enkelte 

bruker. Her er det betydelig mulighet for «synsing» og mulig «manipulering»
•	 Standardavvikene er de mest pålitelige dataene i modellen og bør ikke endres av bruker  
•	 Korrelasjonene i vår modell bygger på månedlige observasjoner over 10 år. Det er ikke gitt at dette 

gir et riktig bilde av fremtiden. Kanskje skulle vi ha sett på en kortere periode? 

Med andre ord. VaR-beregninger må brukes med stor grad av forsiktighet, og det er avgjørende at den 
som mottar informasjon om VaR-beregninger også får informasjon om forutsetningene.
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3 Hva er tilfredsstillende avkastning?

Kommunelovens § 52, 3. ledd sier at kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at 
tilfredsstillende avkastning kan oppnås (uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og slik at en til 
enhver tid har tilstrekkelig likviditet).

I merknadene til finansforskriftens § 2 sies det “Kommunestyret og fylkestinget må selv (som et 
minimum) ta stilling til hvordan finansreglementet skal utformes i tråd med reglene i kommuneloven 
og denne forskrift. Herunder følger det at kommunestyret og fylkestinget selv tar stilling til krav til 
avkastning og hvor stor risiko kommunen og fylkeskommunen påtar seg (innenfor lovens rammer).”

Det skal altså settes krav til avkastning og avkastningen skal være tilfredsstillende. Departementet har 
imidlertid gjennom Ot.prp.nr.43 (1999-2000) ikke funnet det hensiktsmessig å konkretisere hva som er 
tilfredsstillende avkastning (og vesentlig finansielle risiko).   

Gjennom finansforskriften settes det krav til innhold i finansrapporteringen. Både under aktiva og passiva 
skal det være med en “beskrivelse og vurdering av markedsrenter og egne rentebetingelser.”

I og med at forventet avkastning (renter/obligasjonskurser, aksjekurser, eiendomsverdier, etc.) vil 
variere over tid avhengig av økonomisk utvikling og konjunkturer, er det ofte praktisk å måle en 
avkastning(s godhet) i forhold til noe sammenlignbart og se på de relative forskjeller.

Slike sammenlignbare forhold er som regel indekser; statsobligasjonsindekser, aksjeindekser, indekser for 
eiendomsverdier, etc., eller andre objektivt observerbare forhold som Norges Banks foliorente, NIBOR 
renter og evt. kommunens egen innlånsrente.

Når slike sammenlignbare forhold brukes som målestokk snakker vi ofte om “benchmark”
og “benchmarking”.  Som et alternativ til denne relative måten å måle avkastning på, vil en også kunne 
se at i enkelte markeder bruker man absolutt begreper og sier at krav til avkastning f. eks. skal være en 
minimumsavkastning på 5 % pa.

Hva som er tilfredsstillende avkastning for en kommune skal kommunestyret som nevnt over, selv ta 
stilling til. Tilfredsstillende avkastning henger nøye sammen med den finansielle risiko som tas, og vil 
variere fra kommune til kommune avhengig av det risikonivå som kommunen bevisst velger gjennom 
vedtak av finansreglement. Det å (reelt) ta stilling til tilfredsstillende avkastning betyr også at det må tas 
stilling til finansielle risiko.  

En kommune som tar lav finansielle risiko og har pengene stående i hovedbankforbindelsen innenfor 
forsvarlige rammer, vil nødvendigvis ha lavere krav til avkastning enn en kommune som tar høyere 
finansielle risiko gjennom f. eks. å ha rammer for å investere i aksjemarkedet.

Selv om finansforskriften ikke har mer spesifikke krav til finansrapportering enn at det skal rapporteres 
på markedsrenter og egne rentebetingelser, er det sterkt å anbefale at den enkelte kommune etablere en 
finansrapportering hvor de satte krav til avkastning i finansreglementet blir gjengitt i rapportene sammen 
med forhåndsbestemte benchmarker. På den måten har kommunestyret en reell mulighet for å følge med 
på kommunens finansielle avkastning og risiko fra rapport til rapport.    
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4 Hva er langsiktige aktiva?

Finansforskriften setter et klart krav til at finansreglementet og finansforvaltningen skal skille mellom 

1. ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål  
 
og  

2. langsiktige finansielle aktiva.   

Finansreglementet skal også som minimum angi hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva.

Finansforskriften fastlegger at ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal forvaltes med lav 
finansielle risiko og høy likviditet.   

Tilsvarende krav er ikke fastsatt for forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva. Det innebærer at 
langsiktige finansielle aktiva kan forvaltes med noe høyere finansielle risiko, og eventuelt lavere likviditet, i 
bytte med muligheten for en noe høyere avkastning på lang sikt. Langsiktige finansielle aktiva kan likevel ikke 
forvaltes slik at det tas vesentlig finansiell risiko.

Her er det to forhold som må overvåkes:
•	 kommunens konkrete avgrensning mellom ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og 

langsiktige finansielle aktiva
•	 hvilke finansielle produkter/instrumenter og risikorammer som kan benyttes under hver av de to 

forvaltningsformene

For en kommune som definerer seg til ikke å ha langsiktige finansielle aktiva blir denne overvåkingen 
relativt enkel. Det anbefales likevel at det i kommunens finansreglement skrives inn et punkt om 
langsiktige finansielle aktiva hvor det understrekes at kommunen ikke har slike midler, og at dersom 
kommunen en gang i fremtiden skulle få slike midler, vil finansreglementet med de nødvendige 
risikorammer, bli vedtatt av kommunestyret på nytt før slik forvaltning trår i kraft. Dette fordi det ikke på 
noe tidspunkt skal være tvil om hvilke finansielle midler kommunene disponerer.

For kommuner som har langsiktige finansielle aktiva er det nødvendig at volumet av slike midler angis 
så konkret som mulig. Dette fordi det er viktig å kunne overvåke at disse midlene får en tilfredsstillende 
avkastning sett i relasjon til den risiko som tas.  

Men kanskje enda viktigere er det å konkret angi volumet av langsiktige finansielle aktiva for å forhindre 
at det forvaltningsmessig blir noen “glidende overgang” mellom disse midlene og ledig likviditet og andre 
midler beregnet for driftsformål. Historien viser at i de fleste tilfellene hvor kommuner har fått problemer 
med sin finansforvaltning er det fordi man ikke har hatt noen klar forståelse for skillet mellom disse to 
forvaltningsformene og ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål har derfor blitt forvaltet med 
for stor finansiell risiko og for lav likviditet.

Som en “tommelfingerregel” kan en si at langsiktige finansielle aktiva er midler som ikke er avsatt til noe, 
ikke øremerket til noe, ikke tenkt benyttet til noe og som ikke skal disponeres innenfor en rullerende 
kommuneplanperiode. Langsiktige finansielle aktiva bør forvaltes med en rullerende tidshorisont på 
minimum 5 år. 
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Hva med eierandeler/investeringer i energiverk (og (andre) infrastrukturselskaper) i form av aksjer/
ansvarlig lån?
Formålet med den opprinnelige investeringen synes å måtte få betydning for om investeringen/
plasseringen skal omfattes av regelverket om kommunal finansforvaltning.

I så måte synes selskaper som står for infrastrukturutbygging og selskaper for kommunal 
tjenesteproduksjon hvor produksjonen og ikke overskuddet av driften er den primære driveren, å ha en 
slik “karakter” at de ikke omfattes av finansforskriften. Dette er ikke investeringer som kan byttes ut “over 
natten” i en annen tilsvarende investering dersom det skulle være ønskelig.

Formålet med eierskapet kan imidlertid endres over tid fra den historiske gjennomføring av en 
samfunnsmessig prioritert oppgave, til dagens situasjon hvor formålet ofte dreier mer og mer mot det å 
oppnå økonomisk avkastning.

Hvor i en slik endringsprosess man skal si at nå er formålet så langt skjøvet over mot økonomisk 
avkastning at den samlete investering skal omfattes av finansforskriften, vil være et vanskelig spørsmål.

Skal “nye” investeringer i slike selskaper (f. eks. i form av nedregulering av aksjekapital og innskyting av 
ansvarlig lån) omfattes av finansforskriften, mens “gamle” investeringer ikke omfattes?   
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5 Kommunestyrets ansvar

Det følger av kommunelovens § 52 at det enkelte kommunestyre selv skal gi regler for 
finansforvaltningen. Kommunestyret kan således ikke delegere ansvaret for å fastsette finansreglementet til 
underordnet organ. Kommunestyret må derfor selv (som et minimum) ta stilling til krav til avkastning og 
hvor stor finansielle risiko kommunen skal påta seg (innenfor lovens rammer).

Kommunestyret har etter kommuneloven adgang til å delegere myndighet til annet folkevalgt organ. 
Delegasjonsadgangen vil imidlertid være avgrenset til saker hvor ikke kommunestyret selv er pålagt å fatte 
vedtak. Det ligger derfor til grunn at eventuell delegert myndighet i spørsmål om finansforvaltningen må 
utøves innenfor det fastsatte finansreglement.    

Kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til administrasjonssjefen er avgrenset til å gjelde saker 
som ikke er av prinsipiell betydning. Hva som regnes som saker av prinsipiell betydning vil være avhengig 
av avgjørelsens karakter, tidligere vedtak, instrukser eller praksis og konsekvenser for kommunen.   

Forskriften pålegger kommunestyret å angi hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Dette er 
derfor et forhold innenfor finansforvaltningen som klart må regnes å være av prinsipiell betydning.

Forskriften pålegger videre kommunestyret å påse at rutiner for finansforvaltningen er etablert og 
etterleves.     

Kommunelovens § 76 angir at kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning.  
Det innebærer at kommunestyret har det øverste ansvaret for å føre tilsyn med at alle pålegg gjennom 
finansforskriften og alle punktene i finansreglementet etterleves.

6 Administrasjonssjefens ansvar

 
Administrasjonssjefen forestår (etter vedtak om delegasjon) den løpende finansforvaltningen på 
vegne av kommunestyret, innenfor det finansreglement kommunestyret har vedtatt. Det tilligger også 
administrasjonssjefen er selvstendig plikt til å vurdere om saker (her innenfor finansområdet) er å anse 
som prinsipielle, og eventuelt å legge frem saker av prinsipiell betydning for kommunestyret.

Et forhold som det er viktig at både kommunestyret og administrasjonen har en forståelse av, er 
at finansforskriften sier at det i kommunen til enhver tid skal være kunnskap om finansforvaltning 
som er tilstrekkelig til at kommunen kan utøve finansforvaltningen i tråd med sitt finansreglement. 
Det prinsipielle her ligger i at kommunestyret budsjettmessig må allokere tilstrekkelige ressurser til 
finansforvaltningen, mens administrasjonssjefen må sørge for at det til enhver tid er ansatt tilstrekkelig 
kvalifisert personell innenfor finansforvaltningen.   

Gjennom kommunelovens § 23, nr. 2 pålegges administrasjonssjefen å påse at de saker som legges fram 
for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunelovens pålegger også administrasjonssjefen et ansvar for å få på plass et betryggende system for 
internkontroll.  Så også for finansforvaltningen hvor det er naturlig at rutinene som utarbeides er tilpasset 
forvaltningens kompleksitet.

Det ligger til grunn at administrasjonssjefen gjennom finansreglementet, må ha klare fullmakter fra 
kommunestyret til å forestå og kontrollere den løpende finansforvaltning på en mest mulig effektiv måte.
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7 Mal for finansreglement

7.1 Malutkast – helt enkelt finansreglement

Reglement for finansforvaltning
________________ kommune

Vedtatt av kommunestyret ________
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1. Finansreglementets virkeområde

1.1 Hensikten med reglementet
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet utgjør en 
samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instrukser/
rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable 
for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/
gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

1.2 Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for _________ kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i kommunale 
foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.  

I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette 
reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent finansreglement som er 
godkjent av kommunestyret. 

2. Hjemmel og gyldighet

2.1 Hjemmel
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:

•	 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
•	 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 

(FOR 2009-06-09 nr 635).

2.2 Gyldighet 
Reglementet trer i kraft fra og med ____ 20110.  Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver 
kommunestyreperiode. 

•	 Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet 
politisk organ har vedtatt for ___________ kommunes finansforvaltning.

3. Forvaltning og forvaltningstyper
I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 
skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva 
(rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettinger, strategier og rammer 
for:

•	 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
•	 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.
•	 (Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva.)

4. Formålet med kommunens finansforvaltning
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en tilfredsstillende avkastning samt stabile og lave 
netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. 
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Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:
•	 Kommunen skal til en hver tid har likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende 

forpliktelser.
•	 Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor 

definerte krav til likviditet og risi ko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene.
•	 Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader.

5. Generelle rammer og begrensninger
•	 Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er 

tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens § 52.
•	 Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter.
•	 Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva som 

regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og 
legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle.

•	 Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og 
begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig 
i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.

•	 Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet.
•	 Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige fullmakter/

instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med kommunens 
overordnede økonomibestemmelser.   

•	 Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette 
reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet) 
og  gjeldsporteføljen omtales i fortsettelsen hver for seg.

6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) kan plasseres i bankinnskudd, og 
pengemarkedsfond. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).

Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved valg av 
hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating BBB- eller tilsvarende 
kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet.

Kommunens driftslikviditet skal plasseres i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med innskudd i 
andre større spare- eller forretningsbanker med forvaltningskapital som overstiger NOK __ mrd.

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning av 
kommunens løpende forpliktelser de nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer: 

6.1. Innskudd i bank
For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:

a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn __ måneder
b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK __ mill
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6.2. Andeler i pengemarkedsfond 
For plassering i pengemarkedsfond gjelder følgende:

a) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med bred verdipapirforvaltning. Det skal kun 
plasseres i fond med rentefølsomhet lik eller kortere enn 6 måneder.

b) Ingen av fondets enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB- (“investment grade”), eller de 
skal være vurdert av forvalter til å ha minimum tilsvarende kredittkvalitet.

c) Porteføljen i aktuelle pengemarkedsfond kan bestå av papirer med risikovekt (BIS-vekt) mindre 
eller lik 20 %, 

d) Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes, og midlene skal alltid 
være tilgjengelige på få dager.

e) Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten (kredittdurasjonen) i et enkelt pengemarkedsfond skal 
ikke overstige 1,5 år.

6.3. Plasseringsbegrensninger

•	 Kommunens samlete innskudd i bank/kredittinstitusjon skal ikke overstige 2 % av institusjonens 
forvaltningskapital 

•	 Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 10 % av fondets 
forvaltningskapital.

•	 Kommunen kan ikke plassere mer enn 20 % av sin ledige likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål i ett enkelt pengemarkedsfond. 

 
6.4. Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, legge frem rapporter 
for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål.  I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som 
viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.



25

Rapportene skal ta utgangspunk i følgende tabell: 

31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x

Mill 
NOK % Mill 

NOK % Mill 
NOK % Mill 

NOK %

Innskudd hos hovedbankforb.

Andelskapital i pm. fond

Fond 1

Fond 2

?

Innskudd i andre banker

Samlet kortsiktig likviditet 100 % 100 % 100 % 100 %

Avkastning siden 31.12.201x-1 ? ? ?

Avkastning benchmark (ST1X) ? ? ?

Bekreftelse på at alle plasseringer er 
gjort med ≤ 20 % BIS vekt

Bekreftelse på enkelteksponering 
≤ 2 % av forvaltningskapital

Bekreftelse på fondseksponering 
≤ 10 % av forvaltningskapital

Bekreftelse på fondsplassering  
≤ 20 % av ledige likviditet

Største tidsinnskudd NOK ?  mill NOK ? mill NOK ? mill NOK ? mill

Rapporten skal i tillegg angi følgende:
•	 Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige 

markedsendringer og endring i risikoeksponering.
•	 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 

finansreglementet.

7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansiering-
savtaler

7.1. Vedtak om opptak av lån
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi:

•	 Lånebeløp
•	 Nedbetalingstid 

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning 
av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette 
reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak.  

Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 
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7.2.  Valg av låneinstrumenter
Det kan kun tas opp lån i norske kroner.

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er også 
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.

7.3. Tidspunkt for låneopptak
Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om 
fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.

7.4. Konkurrerende tilbud
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal innhentes minst 2 
konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det kan gjøres unntak fra denne reglen ved låneopptak i 
statsbank (for eksempel etableringslån i Husbanken).  

7.5. Valg av rentebindingsperiode
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 skal legges opp i henhold til følgende;
a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall  
b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 

rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år. 
c) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett år), minimum 

1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen.
d) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 5 års segmentet på en slik måte 

at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.
e) I en normalsituasjon og som en benchmark skal den samlete gjeldsporteføljens vektede renteløpetid 

(rentebindingstid) være 3 år.  

7.6. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende;

a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære 
låneforfall begrenses. 

b) Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 25 % av kommunens samlete gjeldsportefølje
c) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler låneopptakene på flere 

lånegivere.
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7.7. Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status 
for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret med 
hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapportene skal ta utgangspunk i følgende tabell: 

31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x

Mill 
NOK

% Dur.
Mill 
NOK

% Dur.
Mill 
NOK

% Dur.
Mill 
NOK

% Dur.

Lån med pt rente

Lån med NIBOR basert 
rente

Lån med fast rente

Finansielle leasing

Samlet langsiktig gjeld 100% 100% 100% 100%

Effektiv rentekostnad 
siden 31.12.201x-1

? ? ?

Avkastning (kostnad)
benchmark (ST4X)

? ? ?

Antall løpende 
enkeltlån

Største enkeltlån NOK ?  mill NOK ?  mill NOK ?  mill NOK ?  mill

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende:
•	 Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) i forrige tertial
•	 Refinansiering av eldre lån i forrige tertial
•	 Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og 

rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt 
forestående finansierings-/refinansieringsbehov 

•	 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 
finansreglementet.

8. Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

8.1 Investeringsrammer
____________ kommune har ikke rammer for plassering av langsiktige finansielle aktiva.  

Dersom kommunen på et fremtidig tidspunkt har til hensikt å etablere forvaltning av langsiktige 
finansielle aktiva, vil dette finansreglement bli oppjustert med nødvendige og tilstrekkelige rammer og 
retningslinjer for slik forvaltning. Det endrete finansreglement vil bli vedtatt av kommunestyret før 
oppstart av forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.
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9. Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko

9.1 Konstatering av avvik
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal slikt 
avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk konsekvens av avviket 
skal rapporteres til kommunestyret ved neste ordinære finansrapportering sammen med forslag til 
rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.  

9.2 Risikovurderinger
Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende atskilte risikovurderinger:

•	 Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og 
gjeldsporteføljenn (med rententerisiko) sett i sammenheng,

•	 En “netto” gjeldsbetraktning som viser kommunens regnskapsmessige renterisiko angitt i NOK ved 
en 1 %-andel generell endring i rentekurven.

9.3 Kvalitetssikring
Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finansreglementet 
legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens 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 pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes. 

Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 
kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også rapporteres på 
utført kvalitetssikring av rutinene. 
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7.2 Malutkast – finansreglement uten langsiktige finansielle aktiva

 (reglement uten langsiktige finansielle aktiva)

Reglement for finansforvaltning

________________ kommune

Vedtatt av kommunestyret ________
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1. Finansreglementets virkeområde

1.1 Hensikten med reglementet
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet utgjør en 
samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instrukser/
rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable 
for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/
gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

1.2 Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for _________ kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i kommunale 
foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.  

I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette 
reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent finansreglement som er 
godkjent av kommunestyret. 

2. Hjemmel og gyldighet

2.1 Hjemmel
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:

•	 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
•	 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 

(FOR 2009-06-09 nr 635).

2.2 Gyldighet 

•	 Reglementet trer i kraft fra og med ____ 2010.  Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver 
kommunestyreperiode. 

•	 Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet 
politisk organ har vedtatt for ___________ kommunes finansforvaltning.

3. Forvaltning og forvaltningstyper
I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 
skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva 
(rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettinger, strategier og rammer 
for:

•	 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
•	 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler
•	 (Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva.)

4. Formålet med kommunens finansforvaltning
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en tilfredsstillende avkastning samt stabile og lave 
netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. 
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Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:
•	 Kommunen skal til en hver tid har likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende 

forpliktelser. 
•	 Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor 

definerte krav til likviditet og risi ko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene.
•	 Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader.
•	 Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen av disse gi en god 

langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggere et 
best mulig tjenestetilbud

5. Generelle rammer og begrensninger
•	 Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er 

tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens § 52.
•	 Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter.
•	 Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva som 

regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og 
legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle.

•	 Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og 
begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig 
i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.

•	 Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet.
•	 Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige fullmakter/

instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med kommunens 
overordnede økonomibestemmelser.   

•	 Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette 
reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

Kommunen kan i sin finansforvalting benytte seg av andre finansielle instrumenter, såkalte avledede 
instrumenter/derivater. Slike instrumenter skal være konkret angitt under de enkelte forvaltningsformer 
og må benyttes innenfor risikorammene for underliggende aktiva eller gjeld og skal inngå ved beregning 
av finansiell risiko.

Plassering av ____________ kommunes midler i verdipapirer, skal skje iht. etiske kriterier. Kriteriene er 
beskrevet under plassering av langsiktige finansielle aktiva, pkt 8.3. Så langt det er praktisk mulig skal 
disse etiske kriterier også gjelde for plasseringer i verdipapirfond.

Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet), 
gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver for seg.

6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) kan plasseres i bankinnskudd, 
pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer med kort løpetid. Alle plasseringer skal gjøres i norske 
kroner (NOK).
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Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved valg av 
hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating BBB- eller tilsvarende 
kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet.

Kommunens driftslikviditet skal plasseres i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med innskudd i 
andre større spare- eller forretningsbanker med forvaltningskapital som overstiger NOK __ mrd.

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning av 
kommunens løpende forpliktelser de nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer: 

6.1. Innskudd i bank
For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:

a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn __ måneder
a) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK __ mill

6.2. Andeler i pengemarkedsfond (og obligasjonsfond)
For plassering i rentefond gjelder følgende:

a) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med bred verdipapirforvaltning
b) Det skal kun plasseres i fond med rentefølsomhet kortere enn __ måneder.
c) Ingen av fondets enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB- (“investment grade”), eller de 

skal være vurdert av forvalter til å ha minimum tilsvarende kredittkvalitet.
d) Porteføljen i aktuelle rentefond kan bestå av papirer med inntil __ % BIS-vekt, herunder:

- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
- Rentebærende papirer i NOK utstedt eller garantert av OECD/EØS sone A stater1.
- Obligasjoner med fortrinnsrett (særskilt sikrete obligasjoner)2 
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner.
- Rentebærende papirer, i form av “senior” sertifikat – og obligasjonslån, utstedt eller garantert av 

norske banker eller kredittinstitusjoner.
- Rentebærende papirer utstedt av norske industriselskaper.

e) Det kan ikke plasseres midler i rentefond som inneholder ansvarlige lån eller fondsobligasjoner.
f ) Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes, og midlene skal alltid 

være tilgjengelige på få dager.
g) Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten (kredittdurasjonen) i et enkelt pengemarkedsfond skal 

ikke overstige 1,5 år.

6.3. Direkte eie av verdipapirer
For direkte plassering i rentebærende papirer gjelder følgende:

a) Det skal kun plasseres i rentebærende papirer med kortere løpetid enn __ måneder til endelig 
forfall.

1 Stat i sone A: Stater innen OECD området, samt Det europeiske økonomiske fellesskap.  Stater som reforhandler sin statlige 
utenlandsgjeld, skal utelukkes i et tidsrom på 5 år.

2 Obligasjoner utstedt av kredittforetak med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i 
bolig eller annen fast eiendom.
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b) Ingen enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB- (“investment grade”) på 
investeringstidspunktet, eller vurdert av forvalter til å ha minimum tilsvarende kredittkvalitet.

c) Papirene kan ha inntil __ % BIS-vekt, og kan bestå av:
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
- Obligasjoner med fortrinnsrett.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner.
- Rentebærende papirer, i form av “senior” sertifikat – og obligasjonslån, utstedt eller garantert av 

norske banker eller kredittinstitusjoner.
- Rentebærende papirer utstedt av norske industriselskaper

d) Det kan ikke plasseres midler direkte i ansvarlige lånekapital, fondsobligasjoner, grunnfondsbevis/
egenkapitalbevis eller aksjer.

e) Ingen enkeltplassering i rentebærende papirer kan utgjøre mer enn kr __ mill. Unntatt fra denne 
begrensningen er plasseringer i statspapirer. 

6.4. Felles plasseringsbegrensninger

•	 Kommunens samlete innskudd i bank/kredittinstitusjon (inkl. direkte eie av verdipapirer utstedt 
eller garantert av institusjonen) skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital 

•	 Kommunens eierandel i et rentefond skal ikke overstige __ % av fondets forvaltningskapital.
•	 Kommunen kan ikke plassere mer enn __ % av sin ledige likviditet og andre midler beregnet for 

driftsformål i ett enkelt rentefond. 

6.5. Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, legge frem rapporter 
for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som 
viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
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Rapportene skal ta utgangspunk i følgende tabell:

31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x

Mill 
NOK % Mill 

NOK % Mill 
NOK % Mill 

NOK %

Innskudd hos hovedbankforbindelse 

Andelskapital i rentefond

Fond 1

Fond 2

?

Innskudd i andre banker

Direkte eie av verdipapirer

Samlet kortsiktig likviditet 100 % 100 % 100 % 100 %

Avkastning siden 31.12.201x-1 ? ? ?

Avkastning benchmark (ST1X) ? ? ?

Bekreftelse på at alle plasseringer er 
gjort med ≤ __ % BIS vekt
Bekreftelse på enkelteksponering 
≤ 2 % av forvaltningskapital

Bekreftelse på fondseksponering 
≤ __ % av forvaltningskapital

Bekreftelse på fondsplassering  
≤ __ % av ledige likviditet

Bekreftelse på enkeltpapir  
≤ __ måneders løpetid
Største tidsinnskudd NOK ?  mill NOK ? mill NOK ? mill NOK ? mill
Største enkeltpapirplassering NOK ? mill NOK ? mill NOK ? mill NOK ? mill

Rapporten skal i tillegg angi følgende:
•	 Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige 

markedsendringer og endring i risikoeksponering.
•	 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 

finansreglementet.

7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansiering-
savtaler

7.1. Vedtak om opptak av lån
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi:

•	 Lånebeløp
•	 Nedbetalingstid 

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning 
av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette 
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reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak.  

Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 

7.2.  Valg av låneinstrumenter
Det kan kun tas opp lån i norske kroner.

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er også 
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.

7.3. Tidspunkt for låneopptak
Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om 
fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.

7.4. Konkurrerende tilbud
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal innhentes minst 2 
konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det kan gjøres unntak fra denne reglen for situasjoner hvor 
kommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt 
mandat. Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks etableringslån i Husbanken).  

7.5. 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 skal legges opp i henhold til følgende;
a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall  
b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 

rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år. 
c) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett år), minimum 

1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen.
d) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 5 års segmentet på en slik måte 

at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.
e) I en normalsituasjon og som en benchmark skal den samlete gjeldsporteføljens vektede renteløpetid 

være 3 år.  

For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler (FRA) 
og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å endre 
renteeksponeringen for kommunens lånegjeld. Forutsetninger for å gå inn i slike kontrakter skal være 
at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt, tilsier at slik endring er 
ønskelig. 



37

Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen, og beregninger under punkt 
b) skal inkludere FRA- og SWAP-kontrakter. Hensikten bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres, 
og kontraktene skal knyttes til underliggende lån eller låneportefølje. Det skal kun benyttes større banker 
med bred dokumentert erfaring innenfor dette området, som motpart ved slike kontrakter.

7.6. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende;

a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære 
låneforfall begrenses. 

b) Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 25 % av kommunens samlete gjeldsportefølje
c) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler låneopptakene på flere 

lånegivere.

7.7. Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status 
for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret med 
hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapportene skal ta utgangspunk i følgende tabell:

31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x

Mill 
NOK % Dur. Mill 

NOK % Dur. Mill 
NOK % Dur. Mill 

NOK % Dur.

Lån med pt rente
Lån med NIBOR basert 
rente
Lån med fast rente

Rentebytteavtaler:

Betaler fastrente, mottar 
flytende renter

-

Betaler flytende rente, 
mottar fast rente

+

Finansielle leasing

Samlet langsiktig gjeld 100% 100% 100% 100%

Effektiv rentekostnad  
siden 31.12.201x-1

? ? ?

Avkastning (kostnad)  
benchmark (ST4X)

? ? ?

Antall løpende enkeltlån

Største enkeltlån NOK ?  mill NOK ?  mill NOK ?  mill NOK ?  mill

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende:

•	 Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) i forrige tertial
•	 Inngåelse av FRA’er og SWAP-kontrakter i forrige kvartal
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•	 Refinansiering av eksisterende lån i forrige tertial
•	 Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og 

rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt 
forestående finansierings-/refinansieringsbehov 

•	 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 
finansreglementet.

•	 Uforutsette hendelser

8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

8.1 Formål
Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre en langsiktig avkastning som 
kan bidra til å gi innbyggerne i ________ kommune et godt tjenestetilbud. Det styres etter en rullerende 
investeringshorisont på 5 år, samtidig som en søker en rimelig årlig bokført avkastning.

8.2 Investeringsrammer
____________ kommune har ikke rammer for plassering av langsiktige finansielle aktiva.  

Dersom kommunen på et fremtidig tidspunkt har til hensikt å etablere forvaltning av langsiktige 
finansielle aktiva, vil dette finansreglement bli oppjustert med nødvendige og tilstrekkelige rammer og 
retningslinjer for slik forvaltning. Det endrete finansreglement vil bli vedtatt av kommunestyret før 
oppstart av forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

8.3 Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal være 
retningsgivende for ____________ kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen.  

Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane våpen skal 
utelukkes fra porteføljen. Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at 
kommunen gjennom sine investeringer medvirker til:

•	 Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, tortur, 
frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn

•	 Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig miljøskade, grov 
korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer 

___________ kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både forvaltningsrammer 
og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for finansforvaltning. Det er __________ kommunes 
mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges forvaltere 
som hensyntar de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer.  

Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper med en 
uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med sikte på at nevnte plasseringer 
gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg ut av det aktuelle produkt hos forvalteren.



39

9. Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko

9.1 Konstatering av avvik
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal slikt 
avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk konsekvens av avviket 
skal rapporteres til kommunestyret ved neste ordinære finansrapportering sammen med forslag til 
rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.  

9.2 Risikovurderinger
Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende atskilte risikovurderinger:

•	 Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og 
gjeldsporteføljen (med renterisiko) sett i sammenheng,

•	 En “netto” gjeldsbetraktning som viser kommunens regnskapsmessige renterisiko angitt i NOK ved 
en 1 %-andel generell endring i rentekurven.

9.3 Kvalitetssikring
Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finansreglementet 
legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens 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 pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes. 

Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 
kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også rapporteres på 
utført kvalitetssikring av rutinene. 
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7.3 Malutkast – finansreglement med langsiktige finansielle aktiva

Reglement for finansforvaltning

________________ kommune

Vedtatt av kommunestyret ______
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1. Finansreglementets virkeområde

1.1 Hensikten med reglementet
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet utgjør en 
samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instrukser/
rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable 
for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/
gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

1.2 Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for _________ kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i kommunale 
foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.  

I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette 
reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent finansreglement som er 
godkjent av kommunestyret. 

2. Hjemmel og gyldighet

2.1 Hjemmel
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:

•	 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
•	 Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 

(FOR 2009-06-09 nr 635).

2.2 Gyldighet 

•	 Reglementet trer i kraft fra og med ____ 2010. Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver 
kommunestyreperiode. 

•	 Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet 
politisk organ har vedtatt for _________ kommunes finansforvaltning.

3. Forvaltning og forvaltningstyper
I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 
skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva 
(rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettinger, strategier og rammer 
for:

•	 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
•	 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler
•	 Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva.

4. Formålet med kommunens finansforvaltning
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en tilfredsstillende avkastning samt stabile og lave 
netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. 
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Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:
•	 Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende 

forpliktelser. 
•	 Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor 

definerte krav til likviditet og risi ko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene.
•	 Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader.
•	 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi en god langsiktig avkastning til akseptabel risiko 

som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud

5. Generelle rammer og begrensninger
•	 Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er 

tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens §52.
•	 Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter.
•	 Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva som 

regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og 
legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle.

•	 Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og 
begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig 
i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.

•	 Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet.
•	 Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige fullmakter/

instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med kommunens 
overordnede økonomibestemmelser.   

•	 Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette 
reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

Kommunen kan i sin finansforvalting benytte seg av andre finansielle instrumenter, såkalte avledede 
instrumenter/derivater. Slike instrumenter skal være konkret angitt under de enkelte forvaltningsformer 
og må benyttes innenfor risikorammene for underliggende aktiva eller gjeld og skal inngå ved beregning 
av finansiell risiko.

Plassering av _________ kommunes midler i verdipapirer, skal skje iht. etiske kriterier. Kriteriene er 
beskrevet under plassering av langsiktige finansielle aktiva, pkt 8.8. Så langt det er praktisk mulig skal 
disse etiske kriterier også gjelde for plasseringer i verdipapirfond.

Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet), 
gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver for seg.

6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) kan plasseres i bankinnskudd, 
pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer med kort løpetid. Alle plasseringer skal gjøres i norske 
kroner (NOK).
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Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved valg av 
hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating BBB- eller tilsvarende 
kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet.

Kommunens driftslikviditet skal plasseres i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med innskudd i 
andre større spare- eller forretningsbanker med forvaltningskapital som overstiger kr __ mrd.

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning av 
kommunens løpende forpliktelser, de nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer: 

6.1. Innskudd i bank
For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:

a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn __ måneder
b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn kr __ mill

6.2. Andeler i pengemarkedsfond
For plassering i pengemarkedsfond gjelder følgende:

a) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med bred verdipapirforvaltning
b) Det skal kun plasseres i fond med rentefølsomhet kortere enn 12 måneder.
c) Ingen av fondets enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB- (“investment grade”), eller de 

skal være vurdert av forvalter til å ha minimum tilsvarende kredittkvalitet.
d) Porteføljen i aktuelle pengemarkedsfond kan bestå av papirer med inntil __ % BIS-vekt, herunder:

- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
- Rentebærende papirer i NOK utstedt eller garantert av OECD/EØS sone A stater3.
- Obligasjoner med fortrinnsrett (særskilt sikrete obligasjoner)4 
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner.
- Rentebærende papirer, i form av “senior” sertifikat – og obligasjonslån, utstedt eller garantert av 

norske banker eller kredittinstitusjoner.
- Rentebærende papirer utstedt av norske industriselskaper.

e) Det kan ikke plasseres midler i pengemarkedsfond som inneholder ansvarlige lån eller 
fondsobligasjoner.

f ) Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes, og midlene skal alltid 
være tilgjengelige på få dager.

g) Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten (kredittdurasjonen) i et enkelt pengemarkedsfond skal 
ikke overstige 1,5 år.

6.3. Direkte eie av verdipapirer
3  Stat i sone A: Stater innen OECD området, samt Det europeiske økonomiske fellesskap.  Stater som reforhandler sin statlige 

utenlandsgjeld, skal utelukkes i et tidsrom på 5 år.
4  Obligasjoner utstedt av kredittforetak med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i 

bolig eller annen fast eiendom.
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For direkte plassering i rentebærende papirer gjelder følgende:
a) Det skal kun plasseres i rentebærende papirer med kortere løpetid enn __ måneder til endelig 

forfall.
b) Ingen enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB- (“investment grade”) på 

investeringstidspunktet, eller vurdert av forvalter til å ha minimum tilsvarende kredittkvalitet.
c) Papirene kan ha inntil __ % BIS-vekt, og kan bestå av:

- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
- Obligasjoner med fortrinnsrett.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner.
- Rentebærende papirer, i form av “senior”-sertifikat – og obligasjonslån, utstedt eller garantert av 

norske banker eller kredittinstitusjoner.
- Rentebærende papirer utstedt av norske industriselskaper

d) Det kan ikke plasseres midler direkte i ansvarlige lånekapital, fondsobligasjoner, grunnfondsbevis/
egenkapitalbevis eller aksjer.

e) Ingen enkeltplassering i rentebærende papirer kan utgjøre mer enn kr __ mill. Unntatt fra denne 
begrensningen er plasseringer i statspapirer. 

6.4. Felles plasseringsbegrensninger

•	 Kommunens samlete innskudd i bank/kredittinstitusjon (inkl. direkte eie av verdipapirer utstedt 
eller garantert av institusjonen) skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital

•	 Kommunens investeringer i rentepapirer utstedt av ett enkelt industriselskap kan ikke utgjøre mer 
enn kr __ mill 

•	 Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 5 % av fondets forvaltningskapital. 

6.5. Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, legge frem rapporter 
for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som 
viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
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Rapportene skal ta utgangspunk i følgende tabell:
 

31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x

Mill 
NOK % Mill 

NOK % Mill 
NOK % Mill 

NOK %

Innskudd hos hovedbankforbindelse 

Andelskapital i pengemarkedsfond

Fond 1

Fond 2

?

Innskudd i andre banker

Direkte eie av verdipapirer

Samlet kortsiktig likviditet 100 % 100% 100% 100 %

Avkastning siden 31.12.201x-1 ? ? ?

Avkastning benchmark (ST1X) ? ? ?

Bekreftelse på at alle plasseringer er 
gjort med ≤ 20 % BIS vekt

Bekreftelse på enkelteksponering  
≤ 2 % av forvaltningskapital

Bekreftelse på fondseksponering  
≤ 5 % av forvaltningskapital

Bekreftelse på enkeltpapir  
≤ 12 måneders løpetid

Største tidsinnskudd NOK ?  mill NOK ? mill NOK ? mill NOK ? mill

Største enkeltpapirplassering NOK ? mill NOK ? mill NOK ? mill NOK ? mill

Renteeksp. mot ett industriselskap NOK ? mill NOK ? mill NOK ? mill NOK ? mill

Rapporten skal i tillegg angi følgende:
•	 Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige 

markedsendringer og endring i risikoeksponering.
•	 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 

finansreglementet.

7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

7.1. Vedtak om opptak av lån
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi:

•	 Lånebeløp
•	 Nedbetalingstid 

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning 
av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette 
reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak.  
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Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 

7.2.  Valg av låneinstrumenter
Det kan kun tas opp lån i norske kroner.

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er også 
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.

7.3. Tidspunkt for låneopptak
Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om 
fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.

7.4. 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 denne reglen for situasjoner hvor 
kommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt 
mandat. Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks etableringslån i Husbanken).  

7.5. 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 skal legges opp i henhold til følgende;
a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall  
b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 

rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom __ og __ år. 
c) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett år), minimum 

1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen.
d) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i __ til __ års segmentet på en slik 

måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.
e) I en normalsituasjon og som en benchmark skal den samlete gjeldsporteføljens vektede renteløpetid 

(durasjon) være __ år.  

For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler (FRA) 
og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å endre 
renteeksponeringen for kommunens lånegjeld. Forutsetninger for å gå inn i slike kontrakter skal være 
at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt tilsier at slik endring er 
ønskelig. 

Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen, og beregninger under punkt 
b) skal inkludere FRA- og SWAP-kontrakter. Hensikten bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres, 
og kontraktene skal knyttes til underliggende lån eller låneportefølje. Det skal kun benyttes større banker 
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med bred dokumentert erfaring innenfor dette området, som motpart ved slike kontrakter.

7.6. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende;

a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære 
låneforfall begrenses. 

b) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler låneopptakene på flere 
lånegivere.

7.7. Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status 
for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret med 
hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapportene skal ta utgangspunk i følgende tabell:

31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x

Mill 
NOK % Dur. Mill 

NOK % Dur. Mill 
NOK % Dur. Mill 

NOK % Dur.

Lån med pt rente

Lån med NIBOR basert 
rente

Lån med fast rente

Rentebytteavtaler:

Betaler fastrente, mottar 
flytende renter

-

Betaler flytende rente, 
mottar fast rente

+

Finansielle leasing

Samlet langsiktig gjeld 100% 100% 100% 100%

Effektiv rentekostnad  
siden 31.12.201x-1

? ? ?

Avkastning (kostnad)  
benchmark (ST4X)

? ? ?

Antall løpende enkeltlån

Største enkeltlån NOK ?  mill NOK ?  mill NOK ?  mill NOK ?  mill

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende:
•	 Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) i forrige tertial
•	 Inngåelse av FRA´er og SWAP kontrakter i forrige kvartal
•	 Refinansiering av eksisterende lån i forrige tertial
•	 Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og 

rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt 
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forestående finansierings-/refinansieringsbehov 
•	 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 

finansreglementet
•	 Uforutsette hendelser

8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

8.1 Formål
Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre en langsiktig avkastning som 
kan bidra til å gi innbyggerne i ________ kommune et godt tjenestetilbud. Det styres etter en rullerende 
investeringshorisont på 5 år, samtidig som en søker en rimelig årlig bokført avkastning.

8.2 Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer

8.2.1 Avgrensning av langsiktige finansielle aktiva
________ kommunes langsiktige finansielle aktiva defineres som:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8.2.2 Generelle forvaltningskriterier
For å kunne oppfylle formålet for forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva skal midlene til enhver tid 
forvaltes etter kriteriene

•	 sikkerhet
•	 risikospredning
•	 likviditet
•	 avkastning

Risikovurderinger foretas som omtalt i pkt 9.2.

8.2.3 Likviditetsmål
Investeringene skal skje i børsnoterte verdipapirer med rimelig god omsetning og andre papirer med 
tilsvarende god likviditet.

8.3 Produktspekter
Følgende instrumenter er tilgjengelige for inkludering i en forvaltningsportefølje;

•	 bankinnskudd 
•	 sertifikater
•	 pengemarkedsfond
•	 obligasjoner
•	 obligasjonsfond 
•	 aksjeindekserte obligasjoner
•	 konvertible obligasjoner
•	 næringseiendom
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•	 ansvarlige lån, fondsobligasjoner og annen hybridkapital 
•	 kombinasjonsfond
•	 aksjefond
•	 aksjer og grunnfondsbevis
•	 private equity
•	 valutainstrumenter*)

*) Valutainstrumenter tillates kun i sikringsøyemed i tilknytning til kjøp av utenlandske papirer og fond 
denominert i annen valuta enn NOK.

8.4 Risikorammer

8.4.1 Likviditetsrisiko
Likviditetsrisikoen styres bl. a. gjennom andel av statspapirer i porteføljen. Statssertifikater og 
statsobligasjoner er de verdipapirene som er mest likvide i det norske markedet og hvor det til enhver tid 
kvoteres kurser i markedet med lavest differanse mellom kjøps- og salgskurs.

8.4.2 Kredittrisiko
Kredittrisikoen styres gjennom å klassifisere kredittrisikoen i risikoklasser og ved å etablere 
plasseringsbegrensninger for risikoklasse og debitor med utgangspunkt i det krav som er satt til 
kredittrisiko.    

8.4.3 Risikoklasser 
Kredittrisiko skal klassifiseres i følgende risikoklasser; 

Risikoklasse 1   Obligasjoner/sertifikater utstedt av stat eller foretak med statsgaranti innenfor 
OECD, samt statsobligasjonsfond.

 
Risikoklasse 2 Obligasjoner med fortrinnsrett, obligasjoner/sertifikater utstedt av statsforetak, 

fylkeskommuner og kommuner, kraftverk med garanti fra kommune/ 
fylkeskommune, banker, forsikringsselskap og kredittforetak, innskudd i banker.

Pengemarkeds- og obligasjonsfond klassifiseres normalt i denne risikoklassen med 
unntak av fond som inneholder industrilån/ ansvarlige lån. Sistnevnte klassifiseres 
under Risikoklasse 3 eller Risikoklasse 4.  

Risikoklasse 3 Obligasjoner/sertifikater utstedt av industriforetak eller fond med tilsvarende risiko. 

Obligasjoner, sertifikater og innskudd som inngår i Risikoklasse 2 og Risikoklasse 3 
(enten enkeltvis eller gjennom verdipapirfond) skal minimum være ratet 
investmentgrade (eller banken skal ha en investmentgrade rating), dvs. BBB- eller 
bedre, av anerkjent internasjonal eller norsk ratingselskap/finanshus.

Risikoklasse 4 Eiendom, konvertible obligasjoner, ansvarlig lån, fondsobligasjoner og annen 
hybridkapital, kombinasjonsfond, og high yield fond (fond som inneholder 
industripapirer med dårligere rating enn BBB-). 
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Strukturerte produkter (f. eks. kapitalsikrete obligasjoner) med lineær kredittrisiko 
klassifiseres i denne risikoklassen grunnet normalt lavere likviditet enn i ordinære 
obligasjoner.

Risikoklasse 5 Aksjefond og allokeringsfond. 

Risikoklasse 6 Enkeltaksjer, grunnfondsbevis, private equity og strukturerte produkter/ obligasjoner 
med ikke-lineær kredittrisiko.

8.4.4 Plasseringsbegrensninger – risikoklasse
For å styre kredittrisiko skal følgende begrensninger gjelde for plasseringene;

Kredittrisiko Total porteføljefordeling

Risikoklasse 1 Minimum 10 % av total forvaltningskapital 

Risikoklasse 2 Maksimalt 25 % av total forvaltningskapital

Risikoklasse 3 Maksimalt 30 % av total forvaltningskapital

Risikoklasse 4 Maksimalt 10 % av total forvaltningskapital

Risikoklasse 5 Maksimalt 25 % av total forvaltningskapital

Risikoklasse 6 p.t. ikke rammer

I den grad en høyere risikoklasse ikke er utnyttet fullt ut, skal tilsvarende “ledig” andel kunne øke rammer 
for klasser med lavere risiko med de begrensninger som er gitt i punkt 8.6 Aktivafordeling.

For eksempel, dersom det er plassert 5 % i Risikoklasse 4 og 10 % i Risikoklasse 5, kan plasseringene i 
Risikoklasse 3 økes til 50 %.

8.4.5 Plasseringsbegrensninger - debitor
__________ kommunes rammer for maksimal plassering pr. debitor regnes av kommunens samlete 
forvaltete kapital (ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og langsiktige finansielle 
aktiva). 
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Kredittrisiko Maksimal plassering pr. debitor i % av samlet forvaltet kapital

Risikoklasse 1 Ubegrenset

Risikoklasse 2

Statsforetak/obligasjoner med fortrinnsrett: 10 % 
Fylkeskommune/kommune og kraftselskap m/garanti: 10 % 
Bank/finans: 10 % 
Rentefond: 20 %

Risikoklasse 3
Generelt: 2,5 % 
Rentefond: 10 %

Risikoklasse 4
Generelt: 2,5 % 
Verdipapirfond: 5 % 
Spesialfond: 2,5 %

Risikoklasse 5
Det skal velges aksjefond som omfatter et større antall selskaper og bransjer 
og som følger etablerte markedsindekser. Rene bransjefond tillates ikke uten 
godkjennelse fra kommunestyret.

Det tillates ikke plassert mer enn 10 % av porteføljens totale forvaltningskapital i ett enkelt aksjefond.  
Kommunen tillates ikke å eie mer enn 10 % av fondsandelene i et ett enkelt verdipapirfond. Kommunens 
eksponering (innskudd og direkteeide obligasjoner/sertifikater) i en enkelt bank skal ikke utgjøre mer enn 
2 % av bankens forvaltningskapital.

8.5 Valutarisiko 
Utenlandske rentepapirer/rentefond skal valutasikres.

For utenlandske aksjefond skal minimum 70 % av valutaeksponeringen valutasikres ved bruk av 
valutaterminer med maksimalt 12 måneders løpetid.

Bestemmelsen for valutasikring gjelder også for fond (renter og aksjer) der avkastningen oppgis i NOK, 
men underliggende papirer helt eller delvis er notert i utenlandsk valuta, og denne valutarisikoen ikke er 
sikret i fondet.

8.6 Aktivafordeling 
____________ kommune skal normalt ha en fordeling av langsiktige finansielle aktiva basert på en 
nøytral posisjon og med minimums- og maksimumsrammer for taktisk aktivaallokering:

Minimum Nøytral Maksimum

A Innskudd i bank 0 % 5 % 10 %

B
Plassering i obligasjoner, sertifikater, rentefond 
(Risikoklasse 1, 2 og 3)

55 % 75 % 95 %

C Plassering i Risikoklasse 4 0 % 5 % 10 %

D
Investering i egenkapitalorienterte produkter og 
instrumenter (Risikoklasse 5 og 6)

5 % 15 % 25 %
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8.7 Avkastningsrisiko og benchmarks
Avkastningsrisiko er definert som risiko for verdiendring på eiendeler som følge av endringer i 
markedsforhold – herunder endring i aksjekurser, rentenivå samt endring i volatiliteten i disse markedene.

Ved siden av den absolutte risiko (risikoen for å ikke nå oppsatt avkastningsmål) har kommunen 
også en relativ risiko som er risikoen for å ikke oppnå avkastningen til en sammenlignings-portefølje 
(benchmarkportefølje).   

Benchmark (referanseindeks) for langsiktige finansielle aktiva:
•	 Bank/likviditet   Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 år (ST1X) 
•	 Rentebærende portefølje  Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X)
•	 Aksjefond   25 % Oslo Børs Fondindeks (OSEBX) 

     75 % Morgan Stanley World Index (MSCI)

Ved benchmark sammenligninger skal den faktiske porteføljen og dens avkastning måles mot 
“normalporteføljen” og dennes “avkastning” i den angjeldende periode. 

Renteporteføljen skal ha en varighet (durasjon) på mellom 0,5 og 5,0 år avhengig av renteforventning.

Avkastningsrisikoen for aksjer styres gjennom størrelsen som settes for maksimal ramme for 
denne risikoklassen. Det er samtidig gitt visse begrensninger ved valg av aksjefond, jfr. punkt 8.4.5, 
Risikoklasse 5.

8.8 Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal være 
retningsgivende for ___________ kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen.  

Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane våpen skal 
utelukkes fra porteføljen. Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at 
kommunen gjennom sine investeringer medvirker til:

•	 Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, tortur, 
frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn

•	 Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig miljøskade, grov 
korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer 

___________ kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både forvaltningsrammer 
og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for finansforvaltning. Det er __________ kommunes 
mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges forvaltere 
som hensyntar de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer.  

Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper med en 
uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med sikte på at nevnte plasseringer 
gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg ut av det aktuelle produkt hos forvalteren.

8.9 Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, legge frem rapporter 
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for kommunestyret som viser status for forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva. I tillegg skal 
rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom 
året og status ved utgangen av året.

Rapportene skal ta utgangspunkt i de to tabellene under, og som et minimum angi følgende:
 

_____ kommune STATUS 31.12.xx-1 30.04.xx

Beløp Dur. Klasse Beløp Dur. Klasse

Sum Risikoklasse 1 0 0

RK 2

Sum Risikoklasse 2 0 0

RK 3

Sum Risikoklasse 3 0 0

RK 4

Sum Risikoklasse 4 0 0

Sum Risikoklasse 1-4 0 0

RK 5

Sum norske aksjefond 0 0

RK 5

Sum internasj. aksjefond 0 0

Sum Risikoklasse 5 0 0

RK 6

Sum Risikoklasse 6 0 0

RK 2

Sum bank 0 0

TOTALT 0 0% 0
 
 

Allokering Min.
Normal 

(benchmark
Benchmark 
avkastning

Maks. Portefølje
Portefølje 

avkastning
Under-/ 

overvekt

A Innskudd i 
bank

0 % 5 % 10 % 0,0 %

B Risikoklasse 
1, 2, og 3

55 % 75 % 95 % 0,0 %

D Risikoklasse 4 0 % 5 % 10 % 0,0 %

E Risikoklasse 
5 og 6

5 % 15 % 25 % 0,0 %

SUM 100 % 100,0 % 0
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•	 Fordeling på de ulike aktivaklasser i kroner (markedsverdier) og i prosent av de samlede langsiktige 
finansielle aktiva

•	 Avkastning hittil i år sammenlignet med referanseindeks per aktivaklasse og samlet
•	 Rådmannens bekreftelse på overholdelse av reglementets definisjon av langsiktige finansielle aktiva  
•	 Rådmannens kommentarer knyttet til den faktiske aktivafordelingen, endringer i risikoeksponering, 

vesentlige markedsendringer, samt avkastningen i forhold til markedet og målt mot 
kommunestyrets budsjetterte avkastning

•	 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 
finansreglementet

I tillegg skal kommunens samlete finansforvaltning ved hver rapportering stresstestes med følgende 
parametere:

•	 +2 %-poeng parallelt skift i rentekurven
•	 -10 % verdiendring på eiendom
•	 -20 % verdiendring på utenlandske aksjer 
•	 -30 % verdiendring på norske aksjer
•	 -10 % fall i NOK valutakurs

Stresstestens samlete verdifall skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære 
det potensielle tapet. Dersom rådmannens vurdering er at det potensielle tapet er for stort i forhold 
til kommunens risikobærende evne, skal rådmannen legge frem forslag til endring i reglementet og 
sammensetningen av den risikobærende porteføljen.

9. Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko

9.1 Konstatering av avvik
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal slikt avvik 
umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk konsekvens av avviket dersom 
dette er større enn kr ______, skal uten ugrunnet opphold rapporteres til kommunestyret sammen med 
forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.  

Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre enn kr _______, kan slik 
rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret.

9.2 Risikovurderinger
Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende atskilte risikovurderinger:

a) Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og 
gjeldsporteføljen sett i sammenheng,
- En “netto” gjeldsbetraktning som viser kommunens renterisiko angitt i NOK ved en 1 % andel 

generell endring i rentekurven.
b) Den absolutte risikoen i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva

- Beregne rullerende standardavvik over 36 måneder til porteføljens strategi (benchmark).
c) Den relative risikoen i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva

- Beregne rullerende relativ volatilitet (standardavviket til differansen mellom faktisk avkastning og 
strategi avkastning) over 36 måneder.
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9.3 Kvalitetssikring
Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finansreglementet 
legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens 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 pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes. 

Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 
kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også rapporteres på 
utført kvalitetssikring av rutinene. 
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Rutiner - likviditetsstyring og likviditetsbudsjett

RUTINER 
- likviditetsstyring og
likviditetsbudsjett

AF Kommunepartner - Rutiner, rapportering, overvåkning og kontroll
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Likviditetsstyring
Likviditetsstyring omfatter de aktiviteter kommunen utfører mhp. å maksimere avkastningen på 
(minimere kostnadene tilknyttet) den strøm av betalingsmidler som kontinuerlig gjennomløper 
kommunen:

•	 utarbeidelse av likviditetsbudsjett
•	 kontoorganisering og betalingsformidling
•	 forvaltning av overskuddslikviditet/finansiering av underskuddslikviditet
•	 styring av betalingsstrømmer

Budsjettering av kommunens likviditetsbehov gjøres enklest ved å utarbeide et ut-/innbetalingsbudsjett 
som igjen gir en likviditetsprognose. Vanligvis utarbeides en slik prognose som en kombinasjon av to 
metoder; en konvertering av budsjettbeløp til ut-/ innbetalingsstrømmer for hoveddelen av budsjettet, og 
en utarbeidelse av prognoser for andre deler.

For god likviditetsplanlegging er det nødvendig å utarbeide en rullerende 12 mnd. likviditetsprognose. 
I tillegg til informasjon fra inneværende års budsjett er det da nødvendig å ha en forståelse for at de fleste 
av kommunens hovedlikviditetsstrømmer har et syklisk mønster som gjentar seg fra år til år. 

En måte til å danne seg en god oversikt over kommunens årlige likviditetsutvikling er å be 
hovedbankforbindelsen om å få en utskrift over daglig saldo de tre siste årene. Disse dataene kan legges 
inn i et regneark som danner grunnlag for en figur hvor dataene er plottet inn. Er det grunn til å anta at 
kurvene for hvert av de tre årene i hovedsak har samme form? Gjør et forsøk selv. 

Likviditetsbudsjett
I et Excel regneark kan følgende settes opp med så mange linjer man selv ønsker:

Den prosentvise månedsfordeling av innbetalinger og utbetalinger kan legges inn basert på den enkeltes 
erfaringer. Låneopptak, investeringer, videre utlån, etc. legges inn ”manuelt” basert på de fremdriftsplaner 
som måte være.  
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Utgående likviditet den enkelte måned kan overstyres med faktisk utgående likviditet når man vet den.

Utgående månedslikviditet kan plottes i et visuelt diagram:

Rullerende 12 måneders likviditetsprognose
Det synes mest naturlig å bygge opp likviditetsbudsjett for det enkelte kalenderår med bakgrunn i 
økonomibudsjettet og økonomiplan. Likviditetsbudsjett for 2 på følgende kalenderår kan så “lenkes” 
sammen for å få en 12 måneders rullerende likviditetsprognose.

12 måneders “rullering” vil til enhver tid bare gjelde 2 kalenderår slik at likviditetsbudsjett for 2 år må lage 
og holdes à jour.
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Rutiner - finansforvaltning

RUTINER 
- finansforvaltning

AF Kommunepartner - Rutiner, rapportering, overvåkning og kontroll
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1 Overordnet

Rutiner for _____________ kommunes finansforvaltning

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeldporteføljen og 
øvrige finansieringsavtaler og langsiktige finansielle aktiva

Utarbeidet av:  __________________________
Gjelder fra:  __________________________
Godkjent av:  Rådmann __________________

1.1 Formål
Hensikten med rutinene er å sikre at den administrative behandlingen og oppfølgingen av 
finansforvaltningen er i overensstemmelse med lov og forskrift, kommunens reglement for 
finansforvaltning (vedtatt av kommunestyret _______) og iht. kommunens økonomireglement.

1.2 Omfang
Rutinene gjelder for kommunens medarbeidere som arbeider med innlån og forvaltning av kommunens 
gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler, de som følger opp at kommunen har likviditet til å betale 
sine forpliktelser ved forfall, kommunens hovedbankavtale og eventuelle plasseringer av ledig likviditet, 
samt dem som følger opp forvaltningen av kommunens langsiktige finansielle aktiva.

1.3 Tilstrekkelig kunnskap om finansforvaltning
Rådmannen er fortløpende ansvarlig for at det i kommunen til enhver tid er kunnskap om 
finansforvaltning som er tilstrekkelig for at kommunen kan utøve sin finansforvaltning i tråd med sitt 
finansreglement. 

Dersom rådmannens vurdering er at kommunen på et tidspunkt ikke innehar kunnskap som er i 
overensstemmelse med finansreglements rammer, plikter rådmannen å redusere kompleksiteten i 
kommunens finansforvaltning til et nivå som tilsvarer kommunens kunnskapsnivå.

1.4 Ansvar/myndighet
Ansvar og myndighet for ajourhold av disse rutinene tilligger rådmannen. Ved eventuelle fremtidige 
endringer i finansreglementet skal rådmannen påse at rutiner for finansforvaltningen blir ajourført på de 
områder hvor det anses nødvendig. 

1.5 Definisjoner
 

Likviditet Midler som på kort sikt (maks 2 dager) er tilgjengelig for utbetaling
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Låneramme Fullmakter vedtatt av kommunestyret i behandlingen av årsbudsjettet og 
eventuelle ad hoc saker gjennom året.

Internkontrollperm En perm/mappe som ajourholdes av ______________ og hvor kopi av alle 
dokumenter i h. t. Vedlegg 1 settes inn fortløpende gjennom kalenderåret.  

Benchmark Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på 
statspapirer som benchmark (statsrenteindekser), mens ledende aksjeindekser 
benyttes som benchmark i aksjemarkedet. Indekser nevnt over knyttes 
sammen på vektet basis for å gi en portefølje benchmark.

1.6 Beskrivelse/fremgangsmåte
Under de forskjellige forvaltningsformene følger instrukser for forvaltningen av disse.
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2 Instruks – forvaltning av kortsiktig likviditet

2.1 Likviditetsoppfølging
•	 Kommunens likviditetssituasjon følges løpende. ____________ lager regelmessige 

likviditetsoversikter basert på rullerende 12 måneders likviditetsprognoser (intern rapport).
•	 Ledig likviditet, utover hva som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser de 

nærmeste 3 måneder, kan plasseres av rådmannen etter retningslinjer gitt i finansreglementet. 

2.2 Handler
Rådmannen har ansvar for:

•	 Det skal gjennomføres en forsvarlig saksutredning, sett i forhold til avtalens omfang og 
kompleksitet, før avtaler inngås. 

•	 Før enhver handel skal det kontrolleres at avtalen er i overensstemmelse med reglement for 
finansforvaltning, og at endringen heller ikke medfører at en kommer i konflikt med reglementets 
rammer og begrensninger for den samlede porteføljen.

•	 Handler skal gjennomføres innenfor kravene i kommunens innkjøpsreglement og lov om offentlige 
anskaffelser. Ved tvil om unntaksregler, prosedyre og lignende kontaktes ________________ for 
råd. 

•	 Alle transaksjoner krever to underskrifter, jfr. reglement for attestasjon og anvisning. Oversikt 
over hvem som til enhver tid har fullmakt til å sluttføre og kontrollere handler, skal fremgå av 
signaturliste for forvaltningstypen kortsiktig likviditet.

•	 Det skal sørges for atskilte funksjoner slik at de som har fullmakt til å inngå avtaler, ikke har 
fullmakt til å disponere bankkonto.

•	 Avtaler arkiveres i kommunens arkivsystem med kopi i internkontrollperm, sammen med 
saksutredning og evt. protokoll.

2.3 Oppfølging og rapportering

•	 _________________ har ansvar for at alle plasseringer registreres og følges opp gjennom 
kommunens økonomisystem. Rådmannen får statusrapport hver måned.

•	 Rådmannen skal føre kontroll med at den faktiske forvaltningen overholder de aktuelle rammene. 
Dette skjer minimum i forbindelse med den faste finansrapporteringen, ved hvert tertial og ved 
årsslutt.

•	 Rådmannen rapporterer status vedrørende kortsiktig likviditet til kommunestyret som en del 
av kommunens faste finansrapportering, iht kravene i finansreglementet pkt _____. Herunder 
rapporteres også om forvaltningen er foregått uten avvik.
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3 Instruks forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige 
finansieringsavtaler

3.1 Styring av gjeldsporteføljen
Rådmannen har ansvar for at det legges opp til en årssyklus der det tidlig i året foretas en drøfting av 
strategi og legges planer for gjennomføring av nye låneopptak og oppfølging av gjeldsporteføljen for 
året. Dette arbeidet skal senest være gjennomført ved rådmannens fremleggelse for kommunestyret av 
statusrapport for fjorårets finansforvaltning. 

3.2 Låneopptak og sikringsavtaler
Rådmannen har ansvar for:

•	 Kommunestyrets vedtak knyttet til årets budsjett fastlegger årets låneramme, dvs. administrasjonens 
fullmakter til å ta opp nye lån i budsjettåret. Nye innlån skal gjennomføres innenfor de gitte 
rammer, og ses i sammenheng med kommunens helhetlige gjeldsforvaltning. 

•	 Dersom investeringsaktiviteten avviker fra planene, kan lånebehovet også avvike ift. vedtatt 
låneramme. Oppdatert lånebehov fremkommer i de tertialvise rapportene til kommunestyret, og gir 
rammer for låneopptaket for året. 

•	 Det skal gjennomføres en forsvarlig saksutredning, sett i forhold til avtalens omfang og 
kompleksitet, før avtale inngås. 

•	 Før enhver handel skal det kontrolleres at avtalen er i overensstemmelse med reglement for 
finansforvaltning, og at endringen heller ikke medfører at en kommer i konflikt med reglementets 
rammer og begrensninger for den samlede porteføljen.

•	 Det søkes å oppnå gunstigst mulige priser i markedet gjennom å innhente konkurrerende tilbud, jfr. 
reglement for finansforvaltning. 

•	 Handler skal gjennomføres innenfor kravene i kommunens innkjøpsreglement og lov om offentlige 
anskaffelser. Ved tvil om unntaksregler, prosedyre og lignende kontaktes ________________ for 
råd. Det føres protokoll for anskaffelser iht. de alminnelige interne innkjøpsregler.

•	 Alle transaksjoner krever to underskrifter, jfr. reglement for attestasjon og anvisning. Oversikt 
over hvem som til enhver tid har fullmakt til å sluttføre og kontrollere handler, skal fremgå av 
signaturliste for forvaltningstypen gjeld.

•	 Det skal sørges for atskilte funksjoner slik at de som har fullmakt til å inngå avtaler, ikke har 
fullmakt til å disponere bankkonto.

•	 Avtaler arkiveres i kommunens arkivsystem med kopi i internkontrollperm, sammen med 
saksutredning og evt. protokoll.

3.3 Oppfølging og rapportering
•	 _________________ har ansvar for at alle låne- og sikringsavtaler registreres og følges opp 

gjennom kommunens økonomisystem. Rådmannen får statusrapport hver måned.
•	 Rådmannen skal føre kontroll med at den faktiske forvaltningen overholder de aktuelle rammene. 

Dette skjer minimum i forbindelse med den faste finansrapporteringen, ved hvert tertial og ved 
årsslutt.

•	 Rådmannen rapporterer status vedrørende gjeldsporteføljen til kommunestyret som en del av 
kommunens faste finansrapportering, iht kravene i finansreglementet pkt _____. Herunder 
rapporteres også om forvaltningen er foregått uten avvik.
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4 Instruks – forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

4.1 Hva regnes som langsiktige finansielle aktiva
Før kommunen igangsetter forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal rådmannen ha forsikret seg 
om at det i kommunens finansreglement er en klar avgrensning av hvilke av kommunens midler som 
regnes for å være langsiktige finansielle aktiva, og som kan forvaltes innenfor en lang tidshorisont.
Rådmannen skal fortløpende vurdere størrelsen på langsiktige finansielle aktiva i forhold til 
kommunens økonomiske evne til å bære risiko og fremlegge forslag til endringer i finansreglementet for 
kommunestyret dersom han finner det nødvendig. 

4.2 Handler
Rådmannen har ansvar for:

•	 Det skal gjennomføres en forsvarlig saksutredning, sett i forhold til avtalens omfang og 
kompleksitet, før avtaler inngås. 

•	 Før enhver handel skal det kontrolleres at avtalen er i overensstemmelse med reglement for 
finansforvaltning, og at endringen heller ikke medfører at en kommer i konflikt med reglementets 
rammer og begrensninger for den samlede porteføljen.

•	 Handler skal gjennomføres innenfor kravene i kommunens innkjøpsreglement og lov om offentlige 
anskaffelser. Ved tvil om unntaksregler, prosedyre og lignende kontaktes _________________ for 
råd. 

•	 Alle transaksjoner krever to underskrifter, jfr reglement for attestasjon og anvisning. Oversikt 
over hvem som til enhver tid har fullmakt til å sluttføre og kontrollere handler, skal fremgå av 
signaturliste for forvaltningstypen langsiktige finansielle aktiva.

•	 Det skal sørges for atskilte funksjoner slik at de som har fullmakt til å inngå avtaler, ikke har 
fullmakt til å disponere bankkonto.

•	 Avtaler arkiveres i kommunens arkivsystem med kopi i internkontrollperm, sammen med 
saksutredning og evt. protokoll.

4.3 Oppfølging og rapportering
•	 ________________ har ansvar for at alle plasseringer registreres og følges opp gjennom 

kommunens økonomisystem. Rådmannen får statusrapport hver måned.
•	 Rådmannen skal føre kontroll med at den faktiske forvaltningen overholder de aktuelle rammene. 

Dette skjer minimum i forbindelse med den faste finansrapporteringen, ved hvert tertial og ved 
årsslutt.

•	 Rådmannen rapporterer status vedrørende langsiktige finansielle aktiva til kommunestyret som en 
del av kommunens faste finansrapportering, iht. kravene i finansreglementet pkt _____. Herunder 
rapporteres også om forvaltningen er foregått uten avvik

4.4 Avkastningsmåling
Følgende retningslinjer gjelder for resultatrapporteringen:

•	 Totalavkastningen skal måles som avkastningen i norske kroner i % av markedsverdijustert investert 
kapital i perioden (tidsvektet avkastning). 

•	 Delårs- og årsresultatene skal beregnes ved å kjede månedsresultatene sammen slik at de dekker 
hele perioden. 
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•	 Eiendelene skal verdifastsettes etter markedsverdiprinsippet og der man ikke har disse, benyttes 
konsistente (over tid) metoder som best mulig reflekterer markedsverdier. 

•	 Perioder som er kortere enn 1 år skal ikke omgjøres til årlig basis (pro anno)
•	 Avkastningsberegningene skal inkludere alle resultatelementene i forvaltningen av langsiktige 

finansielle aktiva, og disse skal periodiseres på månedlig basis. 
•	 Handledatoen skal benyttes ved periodisering av inngåtte ikke oppgjorte transaksjoner

4.5 Måling av risiko
Følgende risikomål skal minimum benyttes ved resultatrapporteringen til kommunestyret:

•	 Standardavvik for sammenlignbar portefølje (benchmark) skal brukes som mål på 
investeringsrisiko, hvor risiko er definert som avvik fra forventet avkastning. Historisk måles risiko 
som standardavvik målt som gjennomsnittet av absolutt avvik (uten å ta hensyn til fortegn) fra 
gjennomsnittsavkastningen av de månedlige delperioderesultatene i perioden. 

•	 Rentefølsomheten skal beregnes ved hjelp av varighet (durasjon) som er betalingsstrømsvektet tid 
(målt i antall år) for netto inntektsstrøm fra investeringen. En rentefølsomhet på 1 % vil si at hvis 
renten stiger med gjennomsnittlig 1 %-poeng, vil investeringen synke med gjennomsnittlig 1 % i 
markedsverdi. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) fremkommer ved å dividere varigheten med 
(1 + markedsrenten). 

Ved rapportering til kommunestyret skal rapporteringen knyttes opp mot de risikomål som er angitt i 
finansreglementet.

5 Instruks - håndtering av avvik og uforutsette hendelser 

•	 Avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal lukkes umiddelbart. 
Ved konstatering av brudd skal dette omgående rapporteres rådmannen, og løsning for å komme 
innenfor reglementet avtales og gjennomføres uten ugrunnet opphold. 

•	 Ved akutte markedshendelser skal saksbehandler informere overordnet leder og rådmann om 
situasjonen omgående. Videre oppfølging avtales. 

•	 Ved hver rapportering til kommunestyret skal det informeres om eventuelle brudd i perioden, og 
håndteringen av dette. 

•	 Ved svært alvorlige avvik skal kommunestyret orienteres uten ugrunnet opphold, og rutinene skal 
gjennomgås med sikte på å redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.

•	 Uforutsette hendelser som resulterer i brudd med finansreglementet eller underliggende instrukser, 
skal rapporteres til kommunestyret ved neste ordinære finansrapportering.   



67

6 Instruks - forvalteravtaler

Forvalteravtaler skal inngås og etterleves i overenstemmelse med forskrift om offentlige anskaffelser.

Rådmannen har ansvar for risikostyring og internkontroll også der deler av virksomheten er utkontrahert 
gjennom forvalteravtaler. Det skal i hvert tilfelle foreligge en skriftlig avtale som sikrer at rådmannen gis 
rette til innsyn i og kontroll med slik virksomhet. 

Forvalteravtalens minimumsinnhold
En forvaltningsavtale bør i tillegg til et klart (investerings)mandat blant annet inneholde:

•	 Bestemmelser som sikrer kommunens innsynsrett
•	 Bestemmelser om periodisk (minst månedlig) rapportering fra forvalter og rutiner for rapportering 

av brudd på avtalen
•	 Bestemmelser som til enhver tid gir kommunen rett til å instruere forvalter mht. utførelsen av 

oppdraget
•	 Bestemmelser som sikrer at kommunen ensidig kan kreve endring av mandatet og 

rapporteringskravene som er stilt til forvalter
•	 Bestemmelser som sikrer kommunen rett til å heve avtalen ved evt. brudd på mandatet eller når 

oppdraget for øvrig er utført på en lite tilfredsstillende måte.  

7 Instruks - nye investerings- og sikringsaktiviteter

Finansreglementet skal som minimum angi “tillatte finansielle instrumenter”. Det vil si at det er bare 
kommunestyret som etter vedtatt endring av finansreglementet, kan tillate bruk av nye finansielle 
instrumenter. I visse tilfeller kan imidlertid tillatte finansielle instrumenter settes sammen på en slik måte 
at de kan utgjøre en ny investerings- eller sikringsaktivitet.  

Godkjennelse av nye investerings- og sikringsaktiviteter
Det skal etableres godkjennelsesprosess for nye investeringsaktiviteter som bygger på at følgende er 
dokumentert:

•	 En beskrivelse av investerings/sikringsaktiviteten
•	 En risikoanalyse av investerings/sikringsaktiviteten
•	 En vurdering av (systemmessige og menneskelige) ressurser som kreves for en effektiv 

risikoovervåking
•	 En beskrivelse av nødvendige prosedyrer for overvåking og kontroll   

Medfører innføringen av en ny investerings- eller sikringsaktivitet at tidligere ikke tillatte instrumenter 
blir tatt i bruk, må slik aktivitet godkjennes av kommunestyret.

Dersom tillatte finansielle instrumenter settes ammen på en slik måte at de utgjør en “ny” investerings- 
eller sikringsaktivitet, vil dette være en sak av prinsipiell karakter og skal da legges frem for 
kommunestyret til vurdering.
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8 Instruks - delegering av fullmakter

I overenstemmelse med ____________ kommunes finansreglement vedtatt _____, delegeres fullmakt fra 
rådmannen til å forestå handler og slutte avtaler på kommunens vegne innenfor følgende områder:

1. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
2. Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
3. Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Denne delegeringsoversikten skal til enhver tid være oppdatert med hensyn på stillinger, personer og 
stillingsinstrukser.

Alle handler og avtaler skal signeres av to personer i henhold til delegerte fullmakter.

9 Fullmakter

9.1 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Handelsfullmakt
Følgende personer kan forestå handler og slutte avtaler iht. finansreglementets punkt _____:

Navn   Stilling   Stillingsinstruks datert Signaturprøve 

_________  __________  _____________  _________   

Anvisningsfullmakt
Følgende personer kan kontrasignere (anvise) iht. finansreglementets punkt _____:

Navn   Stilling   Stillingsinstruks datert Signaturprøve 

_________  __________  _____________  _________  

9.2 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler

Handelsfullmakt
Følgende personer kan forestå handler og slutte avtaler iht. finansreglementets punkt _____:

Navn   Stilling   Stillingsinstruks datert Signaturprøve 

_________  __________  _____________  _________   
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Anvisningsfullmakt
Følgende personer kan kontrasignere (anvise) iht. finansreglementets punkt _____:

Navn   Stilling   Stillingsinstruks datert Signaturprøve 

_________  __________  _____________  _________   

9.3 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Handelsfullmakt
Følgende personer kan forestå handler og slutte avtaler iht. finansreglementets punkt _____:

Navn   Stilling   Stillingsinstruks datert Signaturprøve 

_________  __________  _____________  _________   

Anvisningsfullmakt
Følgende personer kan kontrasignere (anvise) iht. finansreglementets punkt _____:

Navn   Stilling   Stillingsinstruks datert Signaturprøve 

_________  __________  _____________  _________   
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10 Handelskjemaer
   

  Kontroll ______________ kommune  

     

Handelsskjema kortsiktig likviditet  

     

Sluttseddel ID:  

Handelsdato: xx.xx.20xx  

Aktivaklasse:  

  Er det sjekket av at handelen er i overenstemmelse med

  finansreglementets risikorammer for kortsiktig likviditet?

   

  Er det sjekket av at det er ledig risikokapasitet i den 

  aktuelle risikoklasse?

   

  Er det sjekket av at handelen størrelsesmessig er 

  innenfor tillatte enkeltrammer?

     

Begrunnelse for    

plasseringen/salget:    

     

     

     

     

Handlet av:  

      XX  

     

     

Kontrollert av:  

      YY  

     

Aktivaklasser:    

  A 1.  Bankinnskudd med flytende rente  

  A 2.  Bankinnskudd med fast rente (rentebinding)  

  A 3.  Pengemarkedsfond med 20 % BIS-vekt  

  A 5.  Obligasjonsfond med 20 % BIS-vekt  

  A 6.  Obligasjonsfond med 100 % BIS-vekt  

  A 7.  Enkeltpapir med BIS-vekt lavere eller lik 20 %  

A 8.  Enkeltpapir med BIS-vekt > 20 %, men ”investment grade”



71

  Kontroll ______________ kommune  

     

Handelsskjema gjeldsforvaltning  
     

Sluttseddel ID:

Handelsdato: xx.xx.20xx

Produktgruppe:

     

  Er det sjekket av at handelen er lovlig i h. t.

  kommunestyrets vedtak?

   

  Er det sjekket av at handelen er i overenstemmelse med

  finansreglementets risikorammer for  gjeldsforvaltning?

   

  Er det sjekket av at det er ledig risikokapasitet i den 

  aktuelle produktgruppe?

     

  Er det sjekket av at handelen er i overenstemmelse

  med regler for lånestørrelse/låneforfall?

   

Begrunnelse for    

låneopptak/refinansiering    

/rentetilpasning:    

     

     

     

Handlet av:  

      XX  

     

Kontrollert av:  

      YY  

     

Produktgruppe:    

  B 1.  Lån med p.t. rente  

  B 2.  Lån basert på NIBOR +/- margin  

  B 3.  Sertifikatlån  

  B 4.  Fastrentelån, rentebinding 1 - 3 år  

  B 5.  Fastrentelån, rentebinding 3 - 5 år  

  B 6.  Fastrentelån, rentebinding > 5 år  

  B 7.  Fremtidig renteavtale (FRA)  

  B 8.  Rentebytteavtale, får kort - betaler lang  

  B 9.  Rentebytteavtale, får lang - betaler kort  
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  Kontroll ______________ kommune  

Handelsskjema langsiktige finansielle aktiva 

Sluttseddel ID:  

Handelsdato: xx.xx.20xx  

Aktivaklasse:

  Er det sjekket av at de aktuelle midler faktisk er

  langsiktige finansielle aktiva

  Er det sjekket av at det aktuelle produkt/instrument

  er tillatt i h. t. finansreglementet

  Er det sjekket av at handelen er i overenstemmelse med 
reglementets risikorammer for langsiktige fin. aktiva? 

  Er det sjekket av at det er ledig risikokapasitet i den 

  aktuelle risikoklasse?

  Er det sjekket av at handelen størrelsesmessig er 

  innenfor tillatte enkeltrammer?

Begrunnelse for    

plasseringen/salget:    

Handlet av:  

   XX  

Kontrollert av:  

   YY  

 Aktivaklasser: C 1.    Bankinnskudd med flytende rente  

  C 2.    Bankinnskudd med rentebinding  

  C 3.    Rentefond med BIS-vekt lavere eller lik 20 %  

  C 4.    Rentefond med bare “Ivestment grade” papirer  

  C 5.    Rentefond med “high yield” papirer  

  C 6.    Enkeltrentepapir med BIS-vekt lavere eller lik 20 %  

  C 7.    Enkelrentetpapir med “Ivestment grade” status  

  C 8.    Enkeltrentepapir med “high yield” status  

  C 9.    Eiendomsinvesteringer (uavh.av org. form)  

  C 10.  Norske aksjefond  

  C 11.  Internasjonale aksjefond  

  C 12.  Enkeltaksjer, børsnotert  

  C 13.  Enkeltaksjer, annet  

  C 14.  Valutasikring  
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Rapportering

RAPPORTERING

AF Kommunepartner - Rutiner, rapportering, overvåkning og kontroll
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1 Hvorfor rapportering?

Rapportering er et viktig ledd i kjeden “rutiner – rapportering – overvåking – kontroll”. Uten 
rapportering kan ikke aktivitetene “overvåking og kontroll” bli gjennomført på en tilfredsstillende måte.
For all form for delegert aktivitet er det vanlig at utøveren avgir rapporter til oppdragsgiveren med tanke 
på å vise at oppdraget blir gjennomført i henhold til oppsatte retningslinjer, og evt. også om resultatmål er 
nådd.

I et politisk system, hvor oppdragsgiveren består av “legmenn” og utøveren presumptivt skal bestå av 
“eksperter”, er det særdeles viktig at oppdraget har en form som er generell nok til at oppdragsgiveren 
forstår konsekvensen av hva han har delegert, samtidig som utøveren har skarpe nok retningslinjer til at 
oppdraget kan utøves uten unødig usikkerhet. 

Som en viktig del av et slikt oppdrag vil det ligge krav til rapportering som sikrer oppdragsgiver innsyn i 
at oppdraget gjennomføres i henhold til instruks, samtidig som utøveren har mulighet til å få konstruktive 
tilbakespill på hvorledes oppdraget utføres.

2 Hva er finansiell rapportering?

Finansiell rapportering skal generelt gi et helhetlig bilde av den samlete finansforvaltningens avkastning, 
risiko og likviditet, herunder:

•	 Bekreftelse på oppfølging av oppdragsgivers gitte instruks  
•	 Avkastning (evt. rentekostnad) målt mot en sammenligningsindeks (benchmark)
•	 Faktisk risikoeksponering i forhold fastlagte rammenivåer (i finansreglementet)
•	 Maksimal rammeutnyttelse mellom rapporteringstidspunkter
•	 Bekreftelse på oppfølging av pålagt likviditet i finansforvaltningen

3 Krav til kommunenes finansrapportering

Finansforskriften pålegger administrasjonssjefen å rapportere om status for finansforvaltningen til 
kommunestyret minst to ganger i året og en gang etter årets slutt.

Forskriften sier i tillegg at dersom det skjer vesentlige endringer i porteføljen på grunn av utviklingen 
i markedet, enten med hensyn på risiko eller avkastning, bør administrasjonssjefen rapportere til 
kommunestyret uten ugrunnet opphold.  Dersom avkastningen (inkl. rentekostnadene) avviker fra 
det budsjetterte, og en forventer at dette ikke rettes opp i løpet av budsjettåret, skal dette meldes 
kommunestyret (og kommunestyret må foreta endringer av budsjettet, jf. kommuneloven § 47 nr. 2).
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4 Innholdet i finansrapporteringen

Bestemmelser i forskriften angir krav til hva rapporteringen til kommunestyret skal inneholde.  Kravene er 
de samme uavhengig av hvordan kommunen har innrettet sin finansforvaltning.  Det legges imidlertid til 
grunn at kommuner med lite kompleks finansforvaltning vil kunne gjøre rapporteringen innenfor ett eller 
flere underpunkter meget enkelt, men likevel innenfor rammene av forskriftens krav.

Forskriftens krav til innhold i finansrapporteringen er satt opp i § 7 som følger:

Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av:
a) Aktiva

- Sammensetningen av aktiva
- Markedsverdi1, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva
- Vesentlige markedsendringer
- Endringer i risikoeksponering
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 
- Markedsrenter og egne rentebetingelser2

b) Passiva
- Sammensetning av passiva
- Løpetid for passiva
- Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 
- Vesentlige markedsendringer
- Endringer i risikoeksponering
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
- Markedsrenter og egne rentebetingelser

Rapporten skal vise hvorledes plasseringene er satt sammen på ulike aktiva, og hvordan gjelden er satt 
sammen, samt forfallstidspunkt for gjelden.  Det skal også rapporteres verdi på aktiva og passiva.  For 
aktiva skal markedsverdi legges til grunn.  

Forskriften sier det kan være formålstjenlig å foreta rapporteringen på et detaljeringsnivå som tilsvarer 
detaljeringsnivået i finansreglementets krav til fordeling av aktiva.  Dette er et sentralt punkt som 
bør følges opp av kommunene i deres finansrapprotering.  Dersom kommunens finansreglement og 
finansrapporteringen er laget over “samme lest”, vil kommunestyret kunne kjenne igjen reglementet i 
rapporteringen og dermed få en bedre, samlet forståelse for finansforvaltningen.

1  Markedsverdi skal brukes ved vurdering av aktiva.  Med markedsverdi menes her den pris det aktuelle aktivum kan omsettes 
til i markedet på rapporteringsdato.  Børsnoterte aksjer og obligasjoner og verdipapirfond vil ha sine daglige prisnoteringer.  
For andre aktiva må det etter beste evne stipuleres markedspriser (basert på renteutvikling, kredittverdighet, økonomiske 
hendelser, etc.) for en fri omsetning mellom en villig selger og en villig kjøper.

2  Forskriften viser til at det både for aktiva og passiva skal rapporteres “markedsrenter og egne rentebetingelser”.  Dette er en 
forsiktig tilnærmelse til at kommunen bør “benchmarke”, eller sammenligne, resultatene av sin finansforvaltning med offentlig  
tilgjengelige indekser/rentemuligheter/ investeringsmuligheter i markedet.
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5 Hva er en benchmark?

Benchmark er et engelsk uttrykk for en “merkestein/målestav/sammenligningsgrunnlag” som 
finansavkastningen måles mot.

En slik benchmark eller målestokk bør være så konkret definert at det ikke er noen tvil om hvorledes 
den settes sammen, og så må observasjonene som utgjør benchmarken, ha en slik karakter at de ikke kan 
manipuleres.

Den vanligste måten å lage en benchmark på er å bruke offentlig tilgjengelig indekser, enten en indeks 
alene eller en sammensetning av flere indekser.  

En indeks er et sammensatt statistisk mål som sammenfatter observasjoner av flere variable.  Hensikten 
med indekser er å kunne sette sammen tallinformasjon fra flere kilder for å gi et best mulig bilde av 
et komplekst fenomen (f. eks. en børsindeks). Ofte er selve fenomenet som skal undersøkes (f. eks. 
børsindeksen) ikke observerbart, slik at fenomenet må analyseres ved hjelp av å sammensette tall fra 
observerbare kilder (prisen på den enkelte aksje som inngår i børsindeksen).

Slike indekser lages det for forskjellige deler av rentemarkedet i innland og utland, både når det gjelder 
vektet renteløpetid (durasjon) og kredittkvalitet, ved at det observeres omsetningspriser på konkrete 
offentlige lån i markedet.  Likeledes lages det børsindekser for alle deler av verdens aksjemarkeder ved at 
det observeres konkrete priser for omsetning av aksjer på offentlige børser.

Det samme gjelder indekser for andre finansielle investeringsprodukter som ikke børsnoterte aksjer, 
eiendom, hedge fond, råvarer, etc.  Jo mindre åpne og transparente de underliggende prisene er for 
allmennheten, jo mindre grad av pålitelighet har imidlertid indeksene.

For norsk renteforvaltning er det f. eks. vanlig å måle seg mot statsobligasjonsindekser. Oslo Børs har 
fem statsobligasjonsindekser. Indeksene er avkastningsindekser med fast durasjon på henholdsvis 0,25 
år (ST1X), 0,5 år (ST2X), 1 år (ST3X), 3 år (ST4X) og 5 år (ST5X). Alle statsobligasjonsindeksene har 
som målsetting å representere ankerpunkter for aktuelle løpetider. Indeksene, som ikke er ment å være 
direkte investerbare, tar utgangspunkt i de til enhver tid noterte statsobligasjoner (serie- og faste lån) og 
statssertifikater/statskasseveksler.

Ved valg av aksjeindeks som benchmark er det viktig å være klar over om den valgte indeksen er justert for 
utbytte eller ikke. En indeks justert for utbytte vil, i tillegg til utviklingen i de underliggende aksjekursene, 
også bli justert basert på utbetalt utbytte på de samme aksjene. En slik indeks vil derfor ha samme basis 
for den underliggende verdiutviklingen som et vanlig aksjefond.

De mest brukte indeksene for norske aksjer er utarbeidet av Oslo Børs:
•	 OSEBX = Oslo Børs Benchmark Index: 

Oslo Børs Hovedindeks skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av 
alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 
1. januar og 1. juli. OSEBX er justert for utbytte.

•	 OSEFX = Oslo Børs Mutual Fund Index:  
Oslo Børs Fondindeks er en vektjustert versjon av OSEBX. Reglene for vektjustering foretas i 
henhold til UCITS direktiver for fondsinvesteringer. Total tillatt vekt for et verdipapir er 10 % av 
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total markedsverdi i indeks og verdipapirer som overstiger 5 % må ikke samlet sett, overstige 40 %. 
OSEFX er justert for utbytte.

•	 OSESX = Oslo Børs Small Cap Index: 
Oslo Børs SMA-indeks inneholder de 10 % lavest kapitaliserte aksjene på Oslo Børs, halvårlig 
revidert. Indeksen er justert for kapitalhendelser på daglig basis og totalt antall utestående aksjer for 
hvert indeksmedlem er representert i indeks. OSESX er justert for utbytte.

Av internasjonale indekser er det særlig den globale aksjeindeksen MSCI (Morgan Stanley Capital 
International) som er vanlig å benytte.

Et eksempel på en sammensatt indeks kan være: 

Aktiva Benchmark Vekt

Bank/likviditet    Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 år (ST1X) 5 %

Rentebærende 
portefølje   

50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) 
50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år (ST3X) 75 %

Aksjefond 50 % Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) 
50 % Morgan Stanley World Index (MSCI) 20 %

 
I dette eksemplet er normalposisjonen/nøytralposisjonen for porteføljen 5 % i bank/likviditet, 75 % i 
rentemarkedet og 20 % i aksjemarkedet. Finansreglementet vil i tillegg kunne gi frihetsgrader innenfor 
avgrensede rammer rundt denne normalposisjonen:

Minimum Normal Maksimum Faktisk

Bank/likviditet 0 % 5 % 10 % 8 %

Rentebærende 
portefølje 60 % 75 % 90 % 78 %

Aksjefond 10 % 20 % 30 % 14 %

Sum 100 % 100 %
 
I rapporteringssammenheng vil avkastningen til den faktiske porteføljen bli sammenlignet med 
normalporteføljesammensetningens avkastning (basert på de forhåndsbestemte indeksene).
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6 Sammenlignbar finansiell rapportering

Finansiell rapportering har begrenset verdi (og kan i verste fall være villedende) dersom den ikke er 
ensartet og sammenlignbar.  Derfor er det gjennom de siste 20 årene blitt bygget opp en internasjonal 
standard, Global Investment Performance Standard (GIPS), for harmonisering av prinsipper for 
beregning og presentasjon av investeringsresultater.
 
Ved utgangen av 2010 har 30 land adoptert og ønsker å etterleve GIPS som er basert på frivillighet og 
prinsippet om selvregulering.  Et viktig mål med standarden er å øke egenreguleringen i finansbransjen 
innenfor området avkastningsresultater. 
Standarden er delt inn i 5 seksjoner som gjenspeiler de grunnlegende elementer i presentasjon av 
avkastningsinformasjon (fra forvaltere): 

1. Grunnlagsdata
•	 Konsistente data
•	 Markedsverdier
•	 Verdsettes hver dag ekstern inn- eller utbetaling forekommer/minimum hver måned
•	 Handledato (ikke oppgjørsdato)
•	 Periodisering for fastrentepapirer og andre aktiva hvor det påløper renter/utbytte

2. Beregningsmetodikk
•	 Totalavkastning, inkl. realiserte og urealiserte gevinster og evt. andre resultatposter
•	 Tidsvektet avkastning, justert for kontantstrømmer
•	 Periodisk avkastning må være geometrisk sammenkoblet
•	 Avkastningsresultatet må beregnes etter fradrag av handle-/forvaltningskostnader

3. Sammensetning av porteføljer
•	 En porteføljes avkastning er den markedsverdivektete gjennomsnittsavkastningen for alle gruppene 

i porteføljen    
•	 Avkastning av likvider i porteføljene skal inkluderes i beregningen av totalavkastningen

4. Utfyllende informasjon
•	 Diverse informasjon om forvalterens forskjellige porteføljer/fond, beløpsgrenser, valutasorter, bruk 

av derivater, beregningsmetoder, kostnader, etc. 

5. Presentasjon og rapportering
•	 Minst 5 års avkastningshistorikk (eller for den tiden forvalteren har eksistert), årlig avkastning for 

alle år, antall porteføljer og forvaltningskapital
•	 Investeringsresultater for perioder på mindre enn ett år skal ikke annualiseres
•	 Mål for avkastningsspredning
•	 Rapportere avkastningen for referanseindeksene
•	 Relevante risikomål – så som volatilitet, relativ volatilitet (tracking error), beta, modifisert durasjon, 

etc. – bør presenteres sammen med totalavkastningen for både referanseindekser og porteføljer.
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7 Hva bør være sentralt i kommunenes rapportering når 
det gjelder aktiva?

7.1 Avkastningsberegninger
Det finnes forskjellige metoder for å beregne en porteføljes avkastning for en gitt periode.  De ulike 
metodene vil gi samme svar når det beregnes avkastning for en regnskapsperiode hvor det ikke har 
forekommet kontantstrømmer.  I fravær av kontantstrømmer vil avkastningen være forskjellen mellom 
utgående og inngående markedsverdi dividert på inngående markedsverdi:

For å korrigere for variasjoner (penger inn og ut) i den forvaltete kapitalen er det imidlertid nødvendig å 
ta i bruk en “tidsvektet” avkastningsberegning:
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Av det ovenstående ser vi at alle delperioder betyr like mye om avkastningen er lik i hver periode 

)....( 21 nrrrdvs === .  Hensikten med en tidsvektet beregning er at resultater oppnådd med en liten 
portefølje skal ha samme betydning som resultater oppnådd med en stor portefølje.

Etter å ha korrigert for at kapitalen kan variere mellom de ulike regnskapsperiodene, må vi også kunne 
korrigere for at kapitalen kan variere innenfor den enkelte regnskapsperiode. For slike beregninger er det 
utviklet en “forenklet” metode, kalt modifisert Dietz:
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Metoden sier at avkastningen i perioden er lik verdijustert resultat dividert på vektet kapitalgrunnlag.  
Kontantstrømmen (K) skaleres etter hvor andel av regnskapsperioden den har vært investert.  Siden 
alle kontantstrømmer skaleres med tiden, forutsetter metoden at avkastningen er lineær innenfor 
regnskapsperioden.  Formelen forutsetter f. eks. at avkastningen for 10 dager utgjør 1/3 av avkastningen 
for 30 dager.  Det er jo normalt ikke tilfellet, og dette er derfor metodens svakhet.

Fondsforvaltere beregner avkastningen på daglig basis (dvs. at hver dag er en regnskapsperiode) og tar 
dermed vekk dette problemet.  For kommuner som lager sine egne avkastningssammensetninger (f. eks. 
setter sammen data fra forskjellige fondsforvaltere), vil det imidlertid være tilstrekkelig med månedlige 
beregninger og forutsette at alle endringer skjer den 15. i måneden.  Hvis inn og/eller utbetalingene i en 
måned er netto mindre enn 10 % av porteføljen, vil avkastningsfeilen være mindre enn 0,1 % på årsbasis.  

I en slik forenklet tilnærming vil derfor avkastningstall i prosent som presenteres med mer enn en desimal, 
gi uttrykk for et presisjonsnivå som ikke er til stede.

Metoden blir således:
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Eller som eksempel:
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Her kan det skytes inn at en enkel og praktisk måte å løse utfordringen med inn- og utbetalinger på for en 
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kommune som styrer sin egen langsiktige portefølje, er å sørge for at alle kjøp og salg/skifting av produkt/
instrument/inn- og utbetalinger finner sted på første (bank)dag i måneden.  Flere store forvaltere har 
benyttet seg av denne metoden.

Dersom vi går tilbake igjen for å se på den tidsvektede avkastningen, og f. eks. skal se på en 3 måneders 
(kvartals) avkastning, kan vi tenke oss følgende 3 månedsavkastninger:

 
Formelen gir oss da: 

%1,5,510,01)096,01()058,01()018,01( ellerRk =−+∗−∗+=

Ofte vil en kommunes portefølje av f. eks. langsiktige finansielle aktiva bestå av flere aktivaklasser eller 
underporteføljer.  Da er det slik at avkastningen for den sammensatte porteføljen er et veid gjennomsnitt 
av avkastningene for de enkelte underporteføljene. Vektene er størrelsen på de enkelte underporteføljenes 
gjennomsnittlige aktiva i de aktuelle perioder:  
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7.2 Risikovurderinger
GIPS nevner eksplisitt flere risikomål, og vi skal se nærmere på noen av dem.

Men innledningsvis er det viktig å ha med seg at først og fremst skal vi rapportere i forhold til 
finansreglementets rammer.  Det forutsettes her at det er etablert et reglement med klare og realistiske 
rammer som er kvalitetssikret av uavhengig instans, og som kommunestyret mener ikke utsetter 
kommunen for vesentlig finansiell risiko.

Den første risikovurderingen som gjøres i rapporteringen bør derfor være “å sjekke av” at den faktiske 
forvaltningen ligger innfor reglementets oppsatte rammer:

•	 Tillatte produkter/instrumenter
•	 Tillatt bruk av produkter/instrumenter
•	 Tillatt størrelse på produkter/instrumenter (min/maks)
•	 Tillatt samlet bruk av produkt-/instrumentgrupper

Under arbeid med å utarbeide finansreglementet og det å anslå vesentlig finansiell risiko, ble tankegangen 
rundt stresstester og Value at Risk (VaR) modeller presentert.  Disse metodikkene kan også godt benyttes 
i rapporteringen som tilleggsinformasjon for å gi kommunestyret et best mulig bilde av kommunens 
samlete risikoeksponering (innenfor finans).
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Volatilitet – eller spredning i utfall rundt en forventningsverdi – så vi på under VaR-modeller.  Vi innførte 
begrepet standardavvik:

∑
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i
i xx

n 1

2)(1σ

som et uttrykk for spredningen av utfall (dvs. risikoen) rundt vår forventningsverdi.

En risikobegrensende ramme som kan settes inn i finansreglementet og følges opp i rapporteringene for 
langsiktige finansielle aktiva, er at standardavviket til benchmarken ikke kan være høyere enn x %, målt 
på rullerende 36 måneders basis. Her vil vi da ha en “markedsbestemt” begrensning på hovedrisikoen i 
porteføljen.

Men den faktiske forvaltningen lar vi ofte “svinge” rundt benchmarken innenfor tillatte avviksrammer.  
Her kan vi også sette opp en “markedsbestemt” begrensning i form av tillatt volatilitet rundt benchmarken.  
Vi ser rett og slett på “stabiliteten” til differansen mellom faktisk avkastning og benchmarkavkastningen 
(hvor r er faktisk avkastning og q er benchmarkavkastningen):
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Dette uttrykket kalles relativ volatilitet, beregnes etter samme prinsippet som standardavviket og kan gis 
som en risikoramme på y %. 

Se et praktisk eksempel på bruk av standardavvik og relativ volatilitet under Verktøy på www.
kommunepartner.no.

Durasjonsbegrepet (eller modifisert durasjon) er sentralt i renteforvaltning og skal brukes for å avgrense 
renterisiko. Aktiva skal vurderes til markedsverdi, og endringer i markedsrenter vil påvirke verdien på 
renteaktiva som har fast rente. Jo lengre fastrente (dvs. jo større durasjon) jo mer blir markedsverdien av 
det aktuelle aktivum påvirket av endringer i markedsrenter. Maksimum durasjon er derfor en sentral del 
av finansreglementet og faktisk, løpende durasjon vil inngå som en del av rapporteringen.  Se mer om 
durasjon og modifisert durasjon under Ord og utrykk og Verktøy på www.kommunepartner.no. 

Når det gjelder forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, skal disse 
forvaltes med lav risiko. En måte å sikre lav renterisiko på er å se disse midlene i sammenheng med 
gjeldsforvaltningen (dvs. passivasiden), og så ha et mål på maksimum tap ved en 1 %-enhet generell 
endring i rentenivået.   

http://www.kommunepartner.no
http://www.kommunepartner.no
http://www.kommunepartner.no
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8 Hva bør være sentralt i kommunens rapportering når 
det gjelder passiva?  

8.1 Avkastnings(kostnads)beregninger
For gjelden regulerer ikke finansforskriften om verdivurderingen/rapporteringen skal være kostnadsbasert 
(pålydende verdi) eller markedsverdibasert (den innløsningsverdi de enkelte gjeldsposter har på det 
aktuelle tidspunkt), eller om den ene tilnærmingen skal supplere den andre. Den enkelte kommune må ut 
fra egne behov selv avgjøre hva som er mest hensiktsmessig for rapporteringen.

Med endringene i kommuneloven i 2000 fikk kommunene anledning til å avdra sin samlede lånegjeld med 
like årlige avdrag så lenge gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke overstiger den 
veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.

Denne endringen i kommuneloven ga kommunene adgang til å drive aktiv gjeldsforvaltning, dvs. 
drive forvaltning av gjeldsporteføljen med tanke på å skape resultater som over tid minimaliserer 
gjeldskostnadene.  

En slik aktiv gjeldsforvaltning krever at man løpende har en markedsverdibasert oversikt over alle lån og 
instrumenter som inngår i gjeldsporteføljen.  For at en kommune skal ha et “hands on”-forhold til en slik 
forvaltning er det viktig at antallet løpende lån og instrumenter til enhver tid er begrenset slik at man ikke 
mister markedsverdioversikten. Sentrale lånekilder for norske kommuner har utviklet modellverktøy som 
kommunene kan benytte for slik aktiv gjeldsforvaltning.

En markedsverdibasert forvaltning krever naturlig nok en markedsverdibasert rapportering hvor 
durasjonsberegninger og markedsverdi må fremkomme både for hvert enkelt lån og instrument, og samlet 
for hele porteføljen sett i forhold til den benchmark eller evt. til den normalposisjon/nøytralposisjon som 
man sammenligner med.  

De fleste kommuner vil imidlertid forholde seg til enkel gjeldsforvaltning basert på pålydende verdi 
og kupongrenter. Det sentrale i avkastnings(kostnads)rapporteringen for disse blir å beregne en samlet 
effektiv, løpende rente basert på samme (felles) renteberegningsgrunnlag og sammenligne denne med en 
benchmark som et uttrykk for markedsrentene.

8.1 Risikovurderinger
Også her bør den første risikovurderingen som gjøres i rapporteringen være “å sjekke av” at den faktiske 
forvaltningen ligger innfor reglementets oppsatte rammer:

•	 Tillatte produkter/instrumenter
•	 Tillatt bruk av produkter/instrumenter
•	 Tillatt størrelse på produkter/instrumenter (min/maks)
•	 Tillatt samlet bruk av produkt-/instrumentgrupper

Over tid kan vi anta at vi i Norge vil ha en risikofri rente på 4,5 % som kan deles opp i forventet inflasjon 
på 2,5 % og forventet realrente på 2,0 %.  (Norges bank har flere ganger uttalt at en nøytral realrente for 
norsk økonomi ligger i intervallet 2 - 3 %, som gir en nominell rente i intervallet 4,5 – 5,5 %).  I tillegg 
kan vi også anta at kommuner (med sin gode kredittverdighet) over tid vil kunne låne til en margin på 
mellom 0 og 1 %-enhet over risikofri rente.
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Kommunens lånekostnader vil derfor i det lange løp vil ligge mellom 4,5 % og 5,5 % p.a. Oppnådde renter 
under dette nivået er “gunstig”, og renter høyere enn dette nivået er “ugunstig”.

Kommunene er kostnadsdrevne organisasjoner hvor budsjett og økonomiplaner er klare ledetråder.  
Forutsigbarhet i forhold til fremtidige kostnader, bla. a. rentekostnader, er viktig i denne planleggingen.  
Over tid bør det derfor for kommunene være viktigere å fordele sine rentebetingelser mellom flytende og 
fast rente på en slik måte at ugunstige renter unngås enn at gunstige renter oppnås.    
       
Det betyr at en kommunes sentrale risikobetraktninger rundt gjeld (i tillegg til det åpenbare spørsmålet, 
hvor stor gjeld tåler egentlig vår kommune?) bør være å sikre at de årlige rentekostnadene i en rullerende 
fire års periode ikke overstiger et vist nivå.  For å oppnå en slik forutsigbarhet må kommunene benytte seg 
av fastrentelån, eller tilsvarende instrumenter.

Som nevnt under forvaltning av aktiva, vil et enkelt og oversiktelig risikomål være å se kortsiktig likviditet 
og andre midler beregnet for driftsformål (og investeringsformål) i sammenheng med gjeldsforvaltningen, 
og så ha et mål på maksimum tap for denne samlete porteføljen ved en 1 %-enhet generell endring i 
rentenivået.

Ved en slik sammenligning vil det være naturlig å kun ta med den delen av kommunens gjeld hvor det er 
kommunen selv som har renterisikoen. Det betyr at gjeld tilknyttet VAR-sektoren og gjeld hvor staten gir 
rentekompensasjon/rentekostnader kan overføres til andre, kan holdes utenfor. 

Beregninger som nevnt over, bør fremskrives for hele økonomiplanperioden der det tas hensyn til avdrag, 
nye låneopptak og forfall på fastrentekontrakter.  Har kommunen vedtatt store låneopptak i planperioden, 
vil dette kunne øke den finansielle risikoen og evt. gjøre det ønskelig med større grad av forutsigbarhet 
(andel fastrente).    
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9 Mal for finansiell rapportering til kommunestyret

_______________ kommunes finansforvaltning – rapportering i henhold til finansreglementet

Bakgrunn for saken
____________ kommunes gjeldende finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak ___________.  
Gjennom finansforskrift/finansreglement er kommunen pålagt å rapportere regelmessig til 
kommunestyret når det gjelder: 

•	 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
•	 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler
•	 Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

Slik finansiell rapportering skal finne sted to ganger i løpet av regnskapsåret og en gang etter årets utgang. 
Denne rapporten viser status pr. _____ .

Status
Pr. ____ er de finansielle hovedtall som følger:

Ledig likviditet og andre korts. midler ?

Samlet lånegjeld ?

Langsiktige finansielle aktiva ?

 
Rapporteringen for de tre forvaltningsformene er videre behandlet hver for seg.  Tabellene som er gjengitt 
under, er i hovedsak sammenlallende med tabellene i finansreglementet.

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Tabellen under tar utgangspunkt i status ved inngangen til året gir en oversikt over forvaltningen av ledig 
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål hittil i år. 

31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x

Mill 
NOK % Mill 

NOK % Mill 
NOK % Mill 

NOK %

Innskudd hos hovedbankforbindelse 

Andelskapital i rentefond

Fond 1

Fond 2

?

Innskudd i andre banker

Direkte eie av verdipapirer

Samlet kortsiktig likviditet 100 % 100 % 100 % 100 %

Avkastning siden 31.12.201x-1 ? ? ?

Avkastning benchmark (ST1X) ? ? ?

Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort 
med ≤ __ % BIS vekt

Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av 
forvaltningskapital
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Bekreftelse på fondseksponering ≤ __ % av 
forvaltningskapital

Bekreftelse på fondsplassering ≤ __ % av 
ledige likviditet

Bekreftelse på enkeltpapir ≤ __ måneders 
løpetid

Største tidsinnskudd NOK ?  mill NOK ? mill NOK ? mill NOK ? mill

Største enkeltpapirplassering NOK ? mill NOK ? mill NOK ? mill NOK ? mill

Rapporten skal i tillegg angi følgende:
•	 Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige 

markedsendringer og endring i risikoeksponering.
•	 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 

finansreglementet.

Lånegjeld
Tabellen under tar utgangspunkt i status ved inngangen til året gir en oversikt over forvaltningen av 
kommunens langsiktige lånegjeld hittil i år. 

31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x

Mill 
NOK % Dur. Mill 

NOK % Dur. Mill 
NOK % Dur. Mill 

NOK % Dur.

Lån med pt rente

Lån med NIBOR basert 
rente

Lån med fast rente

Rentebytteavtaler:

Mottar fast rente, betaler 
flytende rente -

Mottar flytende rente, 
betaler fast rente +

Finansiell  leasing

Samlet langsiktig gjeld 100 % 100 % 100 % 100 %

Effektiv rentekostnad 
siden 31.12.201x-1 ? ? ?

Avkastning (kostnad)  
benchmark (ST4X, evt. 
veiet swaprente)

? ? ?

Gjeld hvor renterisikoen 
tas av «andre» 

Antall løpende enkeltlån

Største enkeltlån NOK ?  mill NOK ?  mill NOK ?  mill NOK ?  mill
 
For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende:

•	 Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og 
gjeldsporteføljen (hvor kommune selv har renterisikoen) sett i sammenheng,

•	 En “netto” gjeldsbetraktning som viser kommunens renterisiko angitt i NOK ved en 1 % andel 
generell endring i rentekurven.
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•	 Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) i forrige tertial
•	 Inngåelse av FRA´er og SWAP kontrakter i forrige kvartal
•	 Refinansiering av eksisterende lån i forrige tertial
•	 Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og 

rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, 
oppnådde lånekostnader sett i forhold til budsjetterte, samt forestående finansierings-/
refinansieringsbehov 

•	 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 
finansreglementet.

Langsiktige finansielle aktiva
Tabellen under tar utgangspunkt i status ved inngangen til året og gir en oversikt over forvaltningen av 
kommunens langsiktige finansielle aktiva hittil i år. 

________ kommune  STATUS 31.12.xx 30.04.xx

  Beløp  Dur. Kommentar Beløp Dur. Kommentar

             

             

Sum Risikoklasse 1 0     0    BIS vekt 0

           

             

Sum Risikoklasse 2 0     0    BIS vekt ≤ 20 %

           

             

Sum Risikoklasse 3 0     0     BIS vekt ≤ 100 % og IG

           

             

Sum Risikoklasse 4 0     0    High yield

Sum Risikoklasse 1-4 0     0    Samlet renteplassering

           

           

Sum norske aksjefond 0     0    

           

           

Sum intern. Aksjefond 0     0    

Sum Risikoklasse 5 0     0    

       

           

Sum Risikoklasse 6 0     0    

             

Sum bank 0     0    

TOTALT 0   0 % 0    
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Tabellen under viser den faktiske allokeringen av langsiktige finansielle aktiva pr. _______ sammenlignet 
med normal/nøytral porteføljen og minimums- og maksimumsrammer.  

  Allokering Min. Normal 
(benchmark)

Benchmark 
avkastning Maks. Portefølje Portefølje 

avkastning
Under-/ 
overvekt

A Innskudd i 
bank 0 %  5 % 10 % 0,0 %

B Risikoklasse 
1, 2 og 3 65 % 80 % 95 % 0,0 %

D Risikoklasse 4 0 %  5 % 10 % 0,0 %

E Risikoklasse  
5 og 6 5 % 10 % 15 % 0,0 %

  SUM   100,0 %   100,0 %

 
Som det fremgår av tabellen er kommunen pr. ______ overvektet i gruppene __ og __ og undervektet i 
gruppene __ og __.  Faktisk avkastning i siste tertial har vært ____ mot benchmarkavkastningen på ___.  
Rentedurasjonen har vært ___ mot benchmarkdurasjonen på __ 

Forslag til rapportering av standardavvik og relativ volatilitet
___________s definerte “benchmark” (sammensatte referanseindeks) tillates å ha et standardavvik på 
inntil 5,0 %.  Statistisk vil det si at i 2 av 3 år vil kommunens benchmarkavkastning ligge innenfor 
forventet avkastning ± 5,0 %-poeng. 

Kommunen skal over tid søke å oppnå en avkastning på kapitalen som er minst like god som den 
definerte “benchmark” (sammensatte referanseindeks).  I arbeidet for å oppnå meravkastning utover 
referanseindeksen kan det tas ytterligere risiko i forhold til indekssammensetningen, i form av en ramme 
for forventet relativ volatilitet på 3,0 % (300 basispunkter). 
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Figuren viser at standardavviket til enkelte tider har ligget utenfor 5 %-kravet, men at den relative volatiliteten 
ligger innenfor kravet på 3 %. 3 
 
Modellen som disse dataene er hentet fra finnes under Verktøy på AF Kommunepartners hjemmeside  
(www.kommunepartner.no)

3  Figuren viser fire forhold.  Alle utregningene baserer seg på data for de siste 36 bakenforliggende måneder for hhv. 
porteføljeavkastning (faktisk avkastning) og benchmarkavkastningen:

 a) Den øverste grønne linjen viser standardavviket til benchmarkens avkastning, dvs. hvor mye benchmarkens avkastning 
svinger rundt sitt eget historiske gjennomsnittsnivå.

 b) Den røde stiplete linjen viser relativ volatilitet, dvs. standardavviket til differansen mellom porteføljeavkastningen og 
benchmarkavkastningen, altså hvor mye denne differansen svinger. 

 c) Den blå stiplete linjen viser differanseavkastningen, dvs. differansen mellom porteføljeavkastningen og 
benchmarkavkastningen, omregnet til årlig differanse.

 d) Den sorte linjen viser IR (Information Ratio) og er c) dividert på b), dvs. differanseavkastningen dividert på 
differanseavkastningens ”usikkerhet”.  Dersom dette tallet er positivt får man “betalt” i form av høyere avkastning for å avvike 
fra benchmark.  Dersom tallet er større enn 1 får man ”fullt ut” betalt for den høyere risiko man har tatt ved å avvike fra 
benchmark.
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Forslag til rapportering av stresstest
Tabellen under viser en stresstest av kommunens finansforvaltning foretatt iht. kravet i finansreglementet: 

Aktiva Balanse Balanse Endrings Beregnet
% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t./flytende rente 75 % 510 2 % -10,2
Gjeld med fast rente 25 % 170
Samlet buttogjeld 100 % 680 -10,2
Lån m. renteoverv.m./ansvarlig utlån 200 2 % 4,0
Bankinnskudd og pm. 108 2 % 2,2
pm. og obligasjonsfond 2 % 3 0,0
Ledig likv. og andre midler b. for driftsform. 0 % 108 2 % 2,2
Kort pengem. 25 % 45 2 % 0,5 -0,5
Anleggsobligasjoner 0 2 % 0,0
N. omløpsobligasjoner 37 % 67 2 % 4,0 -5,3
U. omløpsobligasjoner 0 % 0 2 % 0,0
Fast eiendom 8 % 14 -10 % -1,4
Norske aksjer 13 % 23 -30 % -7,0
Utenl. aksjer 17 % 31 -20 % -6,1
Netto valutaposisjon 12 % 22 -10 % -2,2
Langsiktige finansielle aktiva 100 % 180 -22,5
Samlete finansielle aktiva 288

Mulig tap vil utgjøre : -26,6
Gule fe lt må fylles inn med kommunens egne tall

Durasjon

Stresstest _______________ kommune

Stresstestens samlete verdifall på langsiktige finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere 
kommunens evne til å bære det potensielle tapet.  Dersom rådmannens vurdering er at det potensielle 
tapet er for stort i forhold til kommunens risikobærende evne, skal rådmannen legge frem forslag til 
endring i reglementet og sammensetningen av den risikobærende porteføljen.
For langsiktige finansielle aktiva skal det i tillegg rapporters om følgende:

•	 Rådmannens bekreftelse på overholdelse av reglementets definisjon av langsiktige finansielle aktiva  
•	 Rådmannens kommentarer knyttet til den faktiske aktivafordelingen, endringer i risikoeksponering, 

vesentlige markedsendringer, samt avkastningen i forhold til markedet og målt mot 
kommunestyrets budsjetterte avkastning

•	 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 
finansreglementet

Avsluttende kommentar
Siden forrige finansielle rapportering har det ikke skjedd vesentlige endringer i porteføljen på grunn 
av utviklingen i markedet når det gjelder risiko eller avkastning.  Kommunens finansforvaltning har 
ikke på noe tidspunkt siden forrige finansrapportering vært i brudd med finansreglementets rammer og 
begrensninger.
__________ kommune har til enhver tid siden forrige finansrapportering hatt tilstrekkelig kunnskap om 
finansforvaltning til å utøve finansforvaltning i tråd med gjeldende finansreglement.
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Overvåkning og kontroll

OVERVÅKING OG
KONTROLL

AF Kommunepartner - Rutiner, rapportering, overvåkning og kontroll
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1 Kontroll

Innenfor finansforvaltning er det en etablert praksis å skille funksjonene:
Utøving – Overvåking - Kontroll

Den utøvende virksomheten har vi behandlet under Rutiner og Rapportering.

Det kan diskuteres om Rapportering bør ligge under Overvåking, og i en større (finansiell) organisasjon 
vill det ha vært tilfellet. I en type mindre (finansiell) organisasjon som de fleste kommuner representerer, 
vil det ikke være nok fagfolk til å bemanne alle områdene. Det mest praktiske vil derfor være å se Rutiner 
og Rapportering som et område og Overvåking og Kontroll som et annet.

Overvåkingen går både på oppfølgingen av den finansielle risiko, men også på den operasjonelle risikoen 
tilknyttet finansforvaltningen.

Operasjonell risiko kan defineres som risikoen for økonomiske tap (men også tap av omdømme) som 
følge av svikt i interne prosesser, menneskelige feil (men også svik), systemfeil eller eksterne forhold som 
ikke er en konsekvens av markedsrisikoen i kommunens finansforvaltning.

Vedlagte rammeverk for overvåking og kontroll skisserer mulige feil/avvik eller uønskete hendelser.  
Hver feil/avvik eller uønsket hendelse kan gis en sannsynlighet for å inntreffe og en beskrivelse av mulig 
konsekvens.  Det legges vekt på å vurdere:

•	 Iboende risiko – den underliggende risikoen før iverksettelse av tiltak og kontroller som kan redusere 
risikoen

•	 Nåværende risiko – risikonivå etter kontroller og tiltak
•	 Fremtidig risiko – risikonivået dersom ytterligere tiltak iverksettes.

Finansforskriften bygger på kommunenes vanlige kontrollsystem og inneholder ingen spesielle regler om 
kontrollutvalgets og revisors roller i kontrollen med finansforvaltningen.  Revisjonen av årsregnskapet er 
rettet mot å bekrefte den økonomiske informasjonen i regnskapet, at regnskapsreglene er fulgt og at den 
økonomiske internkontrollen er organisert på en betryggende måte.  

Mer detaljert (ekstern) kontroll av finansforvaltningen opp mot kommunelovens § 52, finansforskriften og 
finansreglementet må derfor gjøres som et forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

2 Overvåking/intern kontroll

Det bør årlig foretas kontroll (bl. a. for at kommunestyret skal kunne påse at rutinene etterleves) iht. 
finansforskriften § 8 og reglement for finansforvaltning med tilhørende rutiner.  Slik kontroll kan gjøres 
ved en detaljert gjennomgang av intern kontroll permen som er bygget opp i tråd med tabellen i Vedlegg 
1.  Samtidig bør sjekklisten i Vedlegg 2 gjennomgås.  Vedlegg 3 gir en mer detaljert gjennomgang av 
helheten når det gjelder intern kontroll og finansområdet.

Målet med intern kontroll
•	 Med intern kontroll menes her en prosess, iverksatt av rådmannen, for å gi en rimelig sikkerhet for 



93

måloppnåelse innenfor følgende områder:
•	 Hensiktsmessig, rasjonell og effektiv drift av finansforvaltningen
•	 Pålitelighet i den finansielle og regnskapsmessige rapporteringen
•	 At finansforvaltningen drives i overensstemmelse med lover, forskrifter og interne retningslinjer, 

herunder finansreglementet
•	 At etablerte rutiner for finansforvaltning blir etterlevet 

Ansvaret for intern kontroll
Rådmannen skal påse at den interne kontrollen innenfor finansforvaltningen i tilstrekkelig grad sikrer mot 
å unngå vesentlig finansiell risiko på en hensiktsmessig og systematisk måte. Han skal løpende vurdere 
etablerte rutiner og det interne kontrollopplegget i forhold til markedssituasjonen, rammebetingelser og 
interne forhold.

Den/de finansansvarlige i det daglige, skal sørge for at internkontrollpermen fortløpende blir bygget 
opp og holdt ved like.  Permens innhold skal være oversiktlig og dokumentert på hensiktsmessig og 
systematisk måte.

Rådmannen vil årlig sørge for at andre enn den/de som forestår den daglige finansforvaltningen (evt. 
revisjonen eller annen ekstern ekspertise), foretar kontroll av finansforvaltning; dens forsvarlighet, 
måten den utføres på og spesielt vurderingen av aktuelle risikoer.  Slik kontroll skjer bla. ved en detaljert 
gjennomgang av intern kontroll permen og sjekklisten.  Slik årlig kontroll legges frem for kommunestyret 
sammen med rådmannens finansrapport for sist avsluttet regnskapsår.  På den måten får kommunestyret 
påsett at rutiner for finansforvaltningen er etablert og etterleves.    

Kommunestyrets rett til å ta eget initiativ
Det bør påpekes at det enkelte kommunestyremedlem har et selvstendig ansvar for å følge med på 
kommunens drift og stille spørsmål til administrasjonen også innenfor finansforvaltningsområdet.  

3 Forvaltningsrevisjon

Kommunestyret og kontrollutvalget har et selvstendig ansvar for å få gjennomført en full 
forvaltningsrevisjon av finansforvaltningen når det anses nødvendig.  Behovet for slike prosjekter vil 
variere fra kommune til kommune og være avhengig av kompleksiteten i kommunens finansforvaltning.  
Det anbefales imidlertid at kommuner med langsiktige finansielle aktiva som et minimum får utført en 
forvaltningsrevisjon av finansforvaltningen i hver kommunestyreperiode.    
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Vedlegg 1: Intern kontroll perm
 

Områder som skal dekkes Hva ønskes?
Hva er 
fremlagt?

Kommentar/
mangler

1. Gjeldende finansreglement og 
tidligere finansreglement dersom 
finansreglementet har blitt endret 
gjennom det siste året

Finansreglement (med evt. tilhørende 
(underliggende) dokumenter) skal være 
datert for å verifisere at de er gjeldende 

2. Bekreftelse på gjennomført 
kvalitetssikring av reglement og rutiner

Kopi av bekreftelse fra ansvarlig 
kvalitetssikrer 

3. Kopi av videredelegering og alle 
gjeldende rutiner, fullmakter, 
stillingsinstrukser, signaturlister, etc. 
som angår kommunens finansarbeid

•	 Delegering av fullmakter
•	 Fastsatte rutiner
•	 Stillingsinstrukser/forvalterinstrukser
•	 Signaturlister

4. Kopi av oversikter pr. 31.03 og 30.09 
siste hele kalenderår, over: 

4.a plassering av kortsiktig likviditet   
fordelt  på aktiva

Oversikt over forvaltningen av kortsiktig 
likviditet i f.t. finansreglementets rammer

4.b låneporteføljen fordelt på lån, 
løpende rente og durasjon 
(gjennomsnittlig rentebind.per.)

Oversikt over forvaltningen av gjeld (inkl. 
fin. leieavt.) i f. t. finansreglementets 
rammer

4.c plassering av langsiktig finansielle 
aktiva, fordelt på aktiva og med 
angitt durasjon for rentepapirer/ 
rentefond

Oversikt over forvaltningen av langsiktige 
finansielle aktiva i f. t. finansreglementets 
rammer

5. Dokumentasjon som viser 
gjennomførte konkurranseutsatte 
transaksjoner og/eller at 
finanstransaksjoner er gjennomført 
på en måte som sikrer kommunen 
fornuftige markedspriser

•	 Dersom nye låneopptak/ renteavtaler; 
bekreftelse på saksbehandling 
og anbudskonk., eller annen 
markedsbekreft

•	 Dersom nye plasseringer; bekreftelse 
på gjorte vurderinger

6. Kopi av den tertialvise 
finansrapporteringen til 
kommunestyret  

Rapportering for alle 3 
”forvaltningstypene”

 

7. Kopi av alle gjeldende finansavtaler 
i henhold til (eller som bør være i 
henhold til) regelverket for offentlige 
anskaffelser.  

Bankavtaler og evt. avtaler om 
rådgivning og forvaltning både på aktiva- 
og passivasiden, inklusive finansielle 
leieavtaler.  

•	 Punkt 1 skal sikre at man alltid forholder seg til siste vedtatte versjon av finansreglementet
•	 Punkt 2 skal sikre at forskriftpålagt kvalitetssikring er gjennomført
•	 I punkt 3 samles all intern «formalia» rundt finansforvaltningen, helst i en form som gir ett eller 

noen få dokumenter slik at man er mest mulig sikker på at det eller de hele tiden er de sist vedtatte/
delegerte/instruerte

•	 Punkt 4 skal «tvinge» kommunen til å lage oppdaterte månedlige oversikter
•	 Punkt 5 er transaksjonsoversikten med «forsvarlig saksutredning»
•	 Punkt 6 er kopier av de forskriftbestemte rapporter til kommunestyret
•	 Punkt 7 skal sikre at kommunen følger regelverket for offentlige anskaffelser.
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Vedlegg 2: Sjekkliste finans

Navn Dato

Sjekklisten er utfylt av

Sjekklisten er kontrollert av

 

Hjemmel (Lov/std)
Utført? 
Ja/Nei

Kommentarer

1. Overordnede bestemmelser –  
kommuneloven og forskrift om  
finansforvaltning

Har kommunestyret selv gitt regler for kommunens 
finansforvaltning (finansreglement – dvs. et helhetlig 
reglement)? (Definere tillatt risikonivå, krav til risikospredning 
og tillatte finansielle instrumenter)

KL § 52 nr. 1, FKF § 4 

kommentarer

Eier kommunen sitt eget finansreglement? (Dvs. at man ikke 
har kopiert fra andre)

KL § 52 nr. 1

Har kommunen manglende kunnskap om konkrete 
produkter? (Hold deg unna)

KL § 52 nr. 1

Har kommunen manglende kunnskap i markedet generelt 
om «oppførselen» til nye og komplekse instrumenter?

KL § 52 nr. 1

Har kommunen manglende forståelse av, og derfor 
manglende utføring av, finansiell rapportering når det gjelder 
avkastning, risiko og likviditet?

KL § 52 nr. 3

Har kommunen liten forståelse for behovet for konkrete 
rutiner i finansforvaltningen som gir mulighet for 
etterprøving?

KL § 52 nr. 1

Forvalter kommunene sine midler slik at tilfredsstillende (dvs. 
med en viss kvalitet) avkastning kan oppnås?

KL § 51 nr. 3,  

Ot.prp.nr.43 (1999-2000) 

s. 136

Tar kommunen vesentlig finansiell risiko (inneholder 
finansreglementet rammer for å avgrense risiko)? 

KL § 51 nr. 3,  

Ot.prp.nr.43 (1999-2000) 

s. 136

Har kommunen nok midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser ved forfall (har kommunen utarbeidet 
likviditetsbudsjett og brukes dette for å se om kommunen 
har nok midler til å dekke sine betalingsforpliktelser)?

KL § 51 nr. 3

Avdras kommunes lånegjeld opptatt etter KL § 50 nr. 1 og 
2 med like store årlige avdrag i.h.t. den veide levetiden på 
anleggsmidlene?

KL § 50 nr. 7

Har du sjekket at finansreglementet også gjelder foretak etter 
kommunelovens kapittel 11 og interkommunalt samarbeid 
etter kommunelovens § 27?

FKF § 1
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Hjemmel (Lov/std)
Utført? 
Ja/Nei

Kommentarer

Har kommunen etablert en betryggende internkontroll? KL § 23 nr. 1 og 2

2. Reglement for finansforvaltningen

Har kommunestyret selv tatt stilling til krav til avkastning og 
hvor stor risiko kommunen påtar seg?

FKF § 2, 2. ledd + 

kommentarer

Er finansforvaltningen kompleks? (Hvis ja; så bør 
finansreglementet vurderes årlig eller i hvert fall hyppigere 
enn det som fremkommer i de to neste punktene)

KF § 2, 2. ledd + 

kommentarer

Har kommunestyret selv vedtatt finansreglementet for aktiva 
minst en gang hver kommunevalgperiode?

•	 Mål?
•	 Strategier?

•	 Rammer?

•	 Begrensninger for forvaltning av finansielle aktiva 
(plassering av kommunens eller fylkeskommunens midler)

•	 Rapporteringsrutiner

KF § 2, 2. ledd + 

kommentarer

Har kommunestyret selv vedtatt finansreglementet for 
passiva minst en gang hver kommunevalgperiode?

•	 Mål?

•	 Strategier?

•	 Rammer?

•	 Begrensninger for forvaltning av finansielle passiva 
(gjeldsporteføljen), herunder opptak av lån, inngåelse av 
leasingavtaler mv.

•	 Rapporteringsrutiner

FKF § 2,2. ledd + 

kommentarer

Dekker finansreglementet hvordan finansforvaltningen skal 
utøves både i gode og dårlige tider?

FKF § 2, kommentarer

Har finansreglementet en langsiktig tidshorisont? FKF § 2, kommentarer

Er finansreglementet robust mot svingninger i 
finansmarkedet?

FKF § 2, kommentarer

Går det klart fram av delegeringsreglementet hva som er 
delegert til administrasjonssjefen?
Adgangen til å delegere myndighet til administrasjonssjefen 
er avgrenset til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell 
betydning, jf. kommuneloven § 23 nr. 4

FKF § 2, kommentarer

Har administrasjonssjefen vurdert om hvorvidt saker er å anse 
som prinsipielle?

FKF § 2, kommentarer

Har administrasjonssjefen lagt fram saker av prinsipiell 
betydning for kommunestyret?

FKF § 2, kommentarer
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Hjemmel (Lov/std)
Utført? 
Ja/Nei

Kommentarer

3. Rammer for reglementet

Har man ved forvaltningen av ledig likviditet og andre midler 
beregnet for driftsformål lagt vekt på lav finansiell risiko og 
høy likviditet?

FKF § 3, 2. ledd

Har kommunestyret gjennom fastsettelsen av 
finansreglementet tatt stilling til hva som er tilfredsstillende 
avkastning og vesentlig finansiell risiko?

FKF § 3, kommentarer

Er det samsvar mellom finansreglementet og kommunens 
eller fylkeskommunens egen kunnskap om finansforvaltning?

•	 Kunnskap om å foreta faglig kvalifiserte vurderinger av 
finansiell risiko og den løpende finansforvaltningen?

•	 kompetanse til å kontrollere om forvaltningen utøves i tråd 
med finansreglementet, kommunelovens regler og reglene 
i finansforskriften?

FKF § 3, 3. ledd, 

kommentarer

Er den finansielle risiko som kommunen påtar seg forsvarlig? 
(Har kommunen økonomisk evne til å bære økonomisk 
risiko?)

FKF § 3, kommentarer

Er de saker som legges fram for folkevalgte organer om 
finansforvaltning forsvarlig utredet?

FKF § 3, kommentarer

Er finansforvaltningen i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og er den gjenstand for betryggende 
kontroll?

FKF § 3, kommentarer

4. Innhold i reglementet

Viser finansreglementet forvaltning av:

•	 Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål?

•	 Langsiktige finansielle aktiva?

•	 Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler?

FKF § 4, 1. ledd
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Hjemmel (Lov/std)
Utført? 
Ja/Nei

Kommentarer

Angir kommunens finansreglement minimum regler om:

a) Formålet med forvaltningen? (vektlegge hensynet til en 
forsvarlig økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke 
sine løpende betalingsforpliktelser, omfatte preferanser/
holdninger til bruken av finansielle instrumenter som 
bidrar til å øke forvaltningens kompleksitet, preferanser 
for valget mellom lavere eller høyere risiko og avkastning i 
forvaltningen (innenfor lovens rammer om at en ikke kan ta 
på seg vesentlig finansiell risiko), eller preferanser for valget 
mellom faste og flytende renter på innlån)

b) Hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva?

c) Rammer og begrensninger for forvaltningen av de 
ulike forvaltningstyper, herunder tillatt risikonivå, krav 
til risikospredning og tillatte finansielle instrumenter 
Hvordan plasseringene er fordelt på ulike aktivaklasser, 
debitorgrupper og utstedere, herunder hvilke finansielle 
midler som skal være tillatt, og begrensninger for hvor stor 
del av midlene som kan plasseres i et enkelt verdipapir)?

d) Tidspunkt for og innhold i statusrapporteringen for 
finansforvaltningen i tråd med § 6 og § 7?

e) Håndtering av avvik fra finansreglementet?

FKF § 4, 2. ledd

Er det etablert systemer og rutiner for å avdekke avvik fra 
finansreglementet, jf. kravene til rapportering av avvik i § 6 og 
§ 7, og kravet til interne rutiner i § 8?

FKF § 4, kommentarer

Angir finansreglementet hvordan finansiell risiko skal 
håndteres? (ved å fastsette hvordan plasseringene skal 
fordeles på ulike aktivaklasser, debitorgrupper og utstedere, 
herunder hvilke finansielle instrumenter som skal være 
tillatt, og begrensninger for hvor stor del av midlene som 
kan plasseres i ett enkelt verdipapir (eksempelvis en enkelt 
aksje eller en enkelt obligasjon). Plassering i eksempelvis 
aksjemarkedet bør begrenses til en angitt prosentdel 
(normalt et intervall) av kommunens samlede finansielle 
midler)

FKF § 4, kommentarer

Har kommunen benyttet finansielle instrumenter som ikke er 
angitt i finansreglementet?

FKF § 4, kommentarer
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Hjemmel (Lov/std)
Utført? 
Ja/Nei

Kommentarer

Har kommunen tatt ikke planlagt:

•	 Kredittrisiko?

•	 Markedsrisiko

•	 Renterisiko?

•	 Likviditetsrisiko?

•	 Valutarisiko?

•	 Systematisk risiko i aksjemarkedet (generell markedsrisiko)?

•	 Usystematisk risiko i aksjemarkedet (selskapsrisiko)?

FKF § 4, kommentarer

Har administrasjonssjefen foretatt risikospredning ved 
fordeling av midlene på ulike verdipapirer innenfor flere 
aktivaklasser?

FKF § 4, 2. ledd bokstav b

Angir finansreglementet rammer og begrensninger for 
forvaltningen av passiva (gjeldsporteføljen)? 

FKF § 4, 2. ledd bokstav c

5. Kvalitetssikring av reglementet

Har Kommunestyret og fylkestinget påsett at en uavhengig 
instans (uavhengig instans må stå fritt fra den kommunale 
eller fylkeskommunale administrasjonen) med kunnskap 
om finansforvaltning har vurdert om finansreglementet 
legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med 
kommunelovens regler og reglene i finansforskriften, 
herunder om finansreglementet bidrar til å oppfylle 
kommunestyrets eller fylkestingets målsettinger for 
finansforvaltningen? (det siktes her spesielt til kommuneloven § 
52 nr. 3)

FKF § 5

Har vurderingen av en uavhengig instans skjedd før 
reglementet har blitt vedtatt i kommunestyret?

FKF § 5

Har den uavhengige instansen kommet med merknader 
til finansreglementet? (Hvis ja; er dette tatt inn i 
finansreglementet som er sendt kommunestyret? 
Hvis nei; er dette begrunnet i saksframstillingen fra 
administrasjonssjefen?

FKF § 5

Benyttes den uavhengige instansen som har vurdert 
finansreglementet som ekstern forvalter? (kan ikke benyttes 
som det så lenge finansreglementet gjelder)

FKF § 5, kommentarer
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Hjemmel (Lov/std)
Utført? 
Ja/Nei

Kommentarer

6. Rapportering til kommunestyret

Legges det fram rapporter for kommunestyret minst 
to ganger i året som viser status for kommunens 
finansforvaltning?

•	 Dersom det skjer vesentlige endringer i porteføljen på 
grunn av utviklingen i markedet, enten med hensyn på 
risiko eller avkastning, bør administrasjonssjefen rapportere 
til kommunestyret eller fylkestinget uten ugrunnet opphold

•	 Dersom avkastningen avviker fra det budsjetterte og en 
forventer at dette ikke rettes opp i løpet av budsjettåret, 
skal dette meldes kommunestyret eller fylkestinget, og 
kommunestyret eller fylkestinget må foreta endringer av 
budsjettet, jf. kommuneloven § 47 nr. 2

FKF § 6, 1. ledd

Legge det fram en rapport for kommunestyret som viser 
utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året?

FKF § 6, 2. ledd

7. Innhold i rapporteringen

Er det avvik mellom kravene i finansreglementet og den 
faktiske forvaltning?

FKF § 7

Er det endringer i den finansielle risiko som kommunen påtar 
seg?

FKF § 7

Er avviket tatt inn i rapporteringen til kommunestyret? FKF § 7

Inneholder rapporteringen en beskrivelse og vurdering av: 

•	 Aktiva 
- Sammensetningen av aktiva? 
- Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva? 
- Vesentlige markedsendringer? 
- Endringer i risikoeksponering? 
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i 
finansreglementet? 
- Markedsrenter og egne rentebetingelser?

•	 Passiva 
- Sammensetning av passiva? 
- Løpetid for passiva? 
- Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva? 
- Vesentlige markedsendringer? 
- Endringer i risikoeksponering? 
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i 
finansreglementet? 
- Markedsrenter og egne rentebetingelser?

FKF § 7
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Hjemmel (Lov/std)
Utført? 
Ja/Nei

Kommentarer

8. Rutiner for finansforvaltningen

Er det etablerert administrative rutiner som sørger for at 
finansforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet, 
gjeldende lover og denne forskrift?

FKF § 8

Er finansforvaltningen gjenstand for betryggende kontroll? FKF § 8

Er det etablert rutiner for vurdering og håndtering 
av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra 
finansreglementet?

FKF § 8

Har rutinene vært vurdert av en uavhengig instans med 
kunnskap om finansforvaltning?

FKF § 8

9. Noter og årsberetning

Inneholder årsberetningen et sammendrag av utviklingen 
gjennom året og status ved årets slutt?

FKF § 6, 2. ledd 

kommentarer, 

Regnskaps-standard (F) 

nr. 6

Er det opplyst i note om finansielle omløpsmidler 
(markedsbaserte finansielle omløpsmidler), som er vurdert 
etter regnskapsforskriften § 8 første ledd, ikke ligger innenfor 
kommunestyrets vedtatte finansreglement?

Regnskaps-standard (F) 

nr. 6 pkt. 3.2.2 nr. 7

Er finansielle omløpsmidler (markedsbaserte finansielle 
omløpsmidler) som er vurdert etter regnskapsforskriften § 
8 første ledd vesentlig? Hvis ja; er dette opplyst i note om 
postens markedsrisiko?

Regnskaps-standard (F) 

nr. 6 pkt. 3.2.2 nr. 7

Er det opplyst i note om obligasjoner klassifisert som 
anleggsmidler (obligasjoner holdt til forfall) ikke ligger 
innenfor kommunestyrets vedtatte finansreglement?

Regnskaps-standard (F) 

nr. 6 pkt. 3.2.2 nr. 8

Er det opplyst i note dersom sammensetningen av langsiktig 
gjeld ikke ligger innenfor kommunestyrets vedtatte 
finansreglement?

Regnskaps-standard (F) 

nr. 6 pkt. 3.2.2 nr. 9
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Vedlegg 3: Intern kontroll og finansområdet

1. Hva er intern kontroll? Noen definisjoner på intern kontroll er:

The American institute of accountance (1948):
“Intern kontroll omfatter i videste forstand den organisasjonsplan og alle de metoder og tiltak som 
en bedrift har satt i verk for å beskytte sine eiendeler, kontrollere nøyaktigheten og påliteligheten av 
regnskapsmessige data, øke effektiviteten og sørge for at de retningslinjer som er fastlagt blir fulgt.”

DnRs standarder for revisjon og beslektede tjenester:
“Intern kontroll er den prosess som er utformet og gjennomføres av de som har overordnet ansvar for 
styring og kontroll og av andre medarbeidere for å gi rimelig sikkerhet for at foretaket når sine mål 
med hensyn til pålitelig økonomisk rapportering, effektiv drift samt overholdelse av gjeldende lover og 
forskrifter.”

Kommunaldepartementet (1991):
“Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes.”

Knut Løken forfatter av boken ”Kontroll” (1999):
“Intern kontroll er hva et foretak gjør for å sikre sine verdier og en forsvarlig drift mot planlagte mål.”

Norges kommunerevisorforbund NKRF (2000):
“Intern kontroll er i videste forstand en prosess iverksatt og gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og 
ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet for oppfyllelse av formålene innen følgende områder.

•	 Målrettet og effektiv drift
•	 Pålitelig ekstern regnskapsinformasjon
•	 Overholdelse av gjeldende lover og regler” 

(dette er en oversettelse fra COSO-rapporten, USA).

2. Må man drive med intern kontroll?
Svaret er kort og enkelt ja. Men hvilke hjemler har vi for intern kontroll for kommunene?

Kommunelovens § 23 nr. 1 og 2:
“1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale 
administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget 
fastsetter. 
2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, 
og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med 
lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.”

Dette innebærer et ansvar for både å etablere kontrollsystemer og sørge for at de virker etter sin hensikt.

Kommunelovens § 77 Kontrollutvalget:
“5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en 
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sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til 
uttalelse. 
7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 
gjennomføre oppgavene.”

Kommunelovens § 80. Selskapskontroll:
“I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en kommune eller 
fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og 
i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og 
revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige 
leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan 
kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med 
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke 
dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.” 

Forskrift om kommunal revisjon § 3:
“Revisjonens innhold: 
Revisor skal ved revisjon av årsregnskapet vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og 
forskrifter, derunder om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomhet i regnskapsåret og stillingen ved 
årsskiftet som er i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.” 
 
Videre skal revisor: 
“Se etter at beløpene i kommunens eller det kommunale foretakets årsregnskap stemmer med regulert 
budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå, og at vesentlige 
avvik er redegjort for i årsberetningen.”
 
Revisor skal også:
“Vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet.
Vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter. 

Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en 
betryggende måte og med forsvarlig kontroll. 

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Konstateres 
det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor straks sende foreløpig innberetning til 
kontrollutvalget.”

Revisjonsforskriften § 6:
•	 “Kommunens eller fylkeskommunens virksomhet skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
•	 Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.”

Forvaltningsrevisjonen skal undersøke om
•	 “Kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og 



104

forutsetninger 
•	 Kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området”
•	 Regelverket etterleves

Forvaltningsrevisjonen skal også undersøke om
•	 “Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
•	 Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 

utredningskrav
•	 Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger 

og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.” 

Kommunen plikter å ha god intern kontroll
Kommunestyret fatter beslutninger, og skal påse at disse settes ut i livet. Administrasjonssjefen sørger 
for at beslutningene blir satt ut i livet på en hensiktsmessig måte. God intern kontroll sikrer dette, mens 
revisjonen ser etter at beslutningene er gjennomført med gode resultater, god ressursbruk, innenfor 
regelverket og med riktig økonomisk informasjon om aktiviteten.

3. Hvordan skal man oppnå god intern kontroll?
COSO-rapporten beskriver fem innbyrdes sammenhengende komponenter. Disse henger sammen med 
hvordan ledelsen styrer kommunen på, og er integrert med ledelsesprosessen. Komponentene er:

1. Kontrollmiljøet; menneskene utgjør kjernen i enhver virksomhet – de individuelle egenskaper, 
integritet, etiske verdier og kompetanse – og miljøet de arbeider i. Disse to faktorene er 
virksomhetens drivkrefter og grunnlaget som alt hviler på

2. Risikovurdering; bevissthet omkring og håndtering av den risiko som man står overfor. Risiko 
for ikke å nå de mål man har satt seg, det være seg innen tjenesteproduksjon, kvalitet, omdømme, 
finans, økonomi osv. Det må etableres mekanismer for å identifisere, analysere og håndtere relatert 
risiko 

2. Kontrollaktiviteter; handlinger som skal sikre at man håndterer risiko tilfredsstillende og 
derigjennom øker sannsynligheten for å nå de fastsatte mål

3. Informasjon og kommunikasjon; systemer som gjør det mulig for de ansatte å fange opp og utveksle 
informasjon som er nødvendig for å utføre, styre og kontrollere virksomhetens aktiviteter

4. Overvåking; å ha et overblikk over aktivitetene for dels å se etter at fastsatte prosedyrer og rutiner 
følges, og dels for å fange opp endringer når det er nødvendig. På denne måten kan systemet reagere 
dynamisk og endres ved behov 

Risikovurdering
Man må identifisere og analysere relevante risikoer for å nå kommunens målsettinger. Identifisering 
og analyse gir grunnlag for hvordan risikoene skal håndteres. Fordi økonomiske, reguleringsmessige og 
driftsmessige forhold endres ofte må kommunen også ha mekanismer som håndterer den spesielle risiko 
forbundet med endringer.

Det kan være vanskelig å vurdere risiko i en så kompleks organisasjon som en kommune er. Intern kontroll 
er en kontinuerlig prosess og ikke en tilstand (ref. definisjonen). De ansatte er knyttet til kommunens 
handlinger og prosesser og det er viktig at de ansatte er informert om virksomheten og at de kjenner 
sin rolle i i det interne kontrollarbeidet. God intern kontroll i kommunen innebærer en trygghet for de 
ansatte. Det kan derfor være hensiktsmessig å dele opp aktivitetene i rutiner eller del rutiner.
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4. Intern kontroll på finansområdet:
Hensikt: Å sikre kommunen gunstig mulig finansiering og best mulig avkastning på kapitalplasseringer under 
hensyn til usikkerhet knyttet til investeringer.

Det bør være løpende intern kontroll med at finansielle forpliktelser betjenes i henhold til forutsetningene, 
og at renter, utbytte, avkastning og tilsvarende som tilfaller kommunen blir mottatt av kommunen.

Målsetninger

Fullstendighet Alle finansielle instrumenter og gjeld blir bokført

Realitet (Gyldighet, 
eksistens og tilhørighet)

Bare reelle kjøp/salg av finansielle instrumenter og låneopptak som vedrører 
kommunen blir bokført

Materiell riktighet (Måling 
og verdsettelse)

Alle transaksjoner og saldoer blir korrekt

•	 Utregnet

•	 Summert

•	 Verdsatt

Formell riktighet 
(Klassifikasjon og 
presentasjon)

Alle transaksjoner er:

•	 Bokført på riktig konto og i korrekt periode

•	 Korrekt klassifisert og presentert i årsregnskapet

Kjøp av finansielle instrumenter/låneopptak

Rutine Dokumentasjon Kontrollmomenter

Kjøp av finansielle instrumenter 
og opptak av lån

Kommunestyrevedtak
Reglement/fullmakter
Bestilling (mail, anbud mv.)

Myndighet til kjøp/
låneopptak(hvem)?
Brudd på vedtak/reglement

Kontrollmomenter

Risiko for feil

•	 Ugyldig kjøp blir foretatt

•	 Feil i forhold til reglement/
fullmakter

Forebyggende kontroller

•	 Arbeidsdeling mellom den som foretar kjøp/låneopptak og 
regnskapsføring

•	 Myndighet til kjøp/låneopptak(instrukser)

•	 IT-kontroller

Oppdagende kontroller

•	 Etter kontroll av regnskapsbilag
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Mottak av finansielle instrumenter/låneopptak

Rutine Dokumentasjon Kontrollmomenter

Mottak av finansielle 
instrumenter/låneopptak

Bekreftelse. Samsvar med bestilling?

Kontroll mot vedtak Bestilling (mail, anbud mv.) (kopi) Samsvar med bestilling?

Registrering i eget kartotek for 
kjøp av finansielle instrumenter/
låneopptak

Korrekt instrument/lån?

Kontrollmomenter

Risiko for feil

•	 Bekreftelse er ikke i samsvar 
med bestilling

•	 Feil beholdning av 
verdipapirer på grunn av 
manglende og/eller feil 
registrering

Forebyggende kontroller

•	 Arbeidsdeling mellom den som utfører mottaket bekreftelsen og 
regnskapsføring

•	 IT-kontroller

•	 Kontroll av bekreftelse mot bestilling - attestasjon

Oppdagende kontroller

•	 Etter kontroll av regnskapsbilag og beholdning av finansielle instrumenter 
og lån (attestasjon)

Bokføring

Rutine Dokumentasjon Kontrollmomenter

Mottak av bekreftelse Bekreftelse Vedrører kommunen?

Etter kontroll av bekreftelse Bekreftelse I samsvar med bekreftelse
I samsvar med bestilling?

Bokføring av bekreftelse Alle kjøp/låneopptak bokført?
Bokført på korrekt konto, korrekt 
beløp og i korrekt periode?

Betaling Giro I samsvar med bekreftelse?
Riktig kreditor og korrekt beløp?

Bokføring av utbetaling Korrekt beløp og kreditor?
Alle betalinger er bokført?



107

Kontrollmomenter

Risiko for feil

•	 Ugyldige kjøp/
låneopptak blir bokført

•	 Kjøp av finansielle 
instrumenter/
låneopptak, men 
dokumentasjonen er 
ikke bokført

•	 Ugyldig eller manglende 
betaling ved kjøp av 
finansielle instrumenter

•	 Bilagene er bokført med 
feil beløp, på feil konto 
mv.

Forebyggende kontroller

•	 Arbeidsdeling mellom:

•	 Bekreftelse på kjøp av finansielle instrumenter/låneopptak og regnskapsføring

•	 Betaling og regnskapsføring

•	 IT-kontroller

•	 Kontroll av oppgjør  mot bekreftelser av finansielle instrumenter/låneopptak 
og bestilling

•	 Attestasjon

Oppdagende kontroller

•	 Etter kontroll av regnskapsbilag

•	 Avstemning av bank mot bekreftelser

•	 Analyser av regnskapet

•	 Mulige analytiske og detaljerte substanskontroller

 
Substanskontroll
Mulige analytiske substanskontroller; betydning for balansepostene

Regnskapspåstand Aktiva (OM og AM) Passiva (lån)

Eksistens
Sammenlignet med forrige år og 
budsjett

Sammenlignet med forrige år og 
budsjett

Rettighet/forpliktelse
Sammenlignet med forrige år og 
budsjett

Sammenlignet med forrige år og 
budsjett

Verdsettelse/fordeling
Sammenlignet med forrige år og 
budsjett

Sammenlignet med forrige år og 
budsjett

Fullstendighet
Sammenlignet med forrige år og 
budsjett

Sammenlignet med forrige år og 
budsjett

 

Mulige analytiske substanskontroller; betydning for postene i driftsregnskapet

Regnskapspåstand
Inntekt (avkastning – 
realisert/urealisert)

Utgift (renter/avdrag/
verdivurderinger)

Gyldighet

Avkastning i % av 
finansielle instrumenter av 
gjennomsnittet av finansielle 
instrumenter

Utgift i % av gjennomsnitt lån og 
sammenligne med avtale eller «normale» 
rentebetingelser

Nøyaktighet

Avkastning i % av 
finansielle instrumenter av 
gjennomsnittet av finansielle 
instrumenter

Utgift i % av gjennomsnitt lån og 
sammenligne med avtale eller «normale» 
rentebetingelser
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Periodisering

Avkastning i % av 
finansielle instrumenter av 
gjennomsnittet av finansielle 
instrumenter

Utgift i % av gjennomsnitt lån og 
sammenligne med avtale eller «normale» 
rentebetingelser

Klassifisering (konto)

Avkastning i % av 
finansielle instrumenter av 
gjennomsnittet av finansielle 
instrumenter

Utgift i % av gjennomsnitt lån og 
sammenligne med avtale eller «normale» 
rentebetingelser

Fullstendighet

Avkastning i % av 
finansielle instrumenter av 
gjennomsnittet av finansielle 
instrumenter

Utgift i % av gjennomsnitt lån og 
sammenligne med avtale eller «normale» 
rentebetingelser

 
 
Mulige detaljerte substanskontroller; betydning for balansepostene

Regnskapspåstand Aktiva (OM og AM) Passiva (lån)

Eksistens Kontroll av bekreftelser Bekreftelse fra lånegiver

Rettighet/forpliktelse Kontroll av bekreftelser Bekreftelse fra lånegiver

Verdsettelse/fordeling Vurdering av sikkerhet

Fullstendighet

Uttalelse fra rådmann

Lesing av vedtak/reglement/fullmakter

Utskrift fra offentlige registre

Uttalelse fra rådmann

Lesing av vedtak/reglement/
fullmakter

Utskrift fra offentlige registre

Mulige detaljerte substanskontroller; betydning for postene i driftsregnskapet

Regnskapspåstand
Inntekt (avkastning – realisert/
urealisert)

Utgift (renter/avdrag/
verdivurderinger)

Gyldighet Etterregning Etterregning

Nøyaktighet Etterregning Etterregning

Periodisering Etterregning Etterregning

Klassifisering (konto) Etterregning Etterregning

Fullstendighet Uttalelse fra rådmannen
Etterregning

Uttalelse fra rådmannen
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Salg av finansielle instrumenter/innfrielse av lån

Målsetninger

Fullstendighet
Kommunen bokfører og mottar vederlag for all avhendelse av finansielle 
instrumenter/lån blir innfridd

Realitet (Gyldighet, eksistens og 
tilhørighet)

Alle transaksjoner er reelle.

Finansielle instrumenter/lån er kommunens eiendom på balansedagen

Materiell riktighet (Måling og 
verdsettelse)

Alle transaksjoner og saldoer blir korrekt

•	 Utregnet

•	 Summert

•	 Verdsatt

Formell riktighet (Klassifikasjon 
og presentasjon)

Alle transaksjoner er:

•	 Bokført på riktig konto og i korrekt periode

•	 Korrekt klassifisert og presentert i årsregnskapet

Oppgjør og bokføring

Rutine Dokumentasjon Kontrollmomenter

Utarbeide 
oppgjørsdokumentasjon

Oppgjørsdokumentasjon
Samsvar med oppgjørskurs?

Alle oppgjør er dokumentert?

Bokføring av 
oppgjørsdokumentasjon

Alle oppgjør er bokført?

Korrekt beløp og periode?

Mottak av oppgjør ved salg av 
finansielle instrumenter

Giro I samsvar med oppgjørsdokumentasjon?

Bokføring av oppgjør/innfrielse
Med rett beløp?

Alle oppgjør bokført?

Kontrollmomenter

Risiko for feil

•	 Avhendelse av finansielle 
instrumenter/lån er 
innfridd, men ikke mottatt 
oppgjør for eller gjeld 
slettet

•	 Oppgjør er ikke bokført

•	 Oppgjør er bokført med 
feil beløp, i feil periode

Forebyggende kontroller
•	 Arbeidsdeling mellom den som utfører avhendelse av finansielle 

instrumenter/innfrir lån og regnskap
•	 Kontroll av oppgjør mot dokumentasjon – attestasjon

Oppdagende kontroller
•	 Kontroll av at alle utførte ordre er dokumentert og mottatt oppgjør for/gjeld 

er slettet (fullstendighet)
•	 Etter kontroll av oppgjør (antall og pris) (nøyaktighet)
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Mottak av oppgjør og bokføring

Kontrollmomenter

Risiko for feil

•	 Innbetaling/utbetaling 
bokføres ikke

•	 Innbetaling/utbetaling 
bokføres med feil beløp, 
på feil konto, i feil periode

•	 Innbetaling bokført, men 
ikke innsatt på konto

•	 Aktiva/passiva er over-/
undervurdert

Forebyggende kontroller

•	 Arbeidsdeling mellom likvidbehandling og regnskap

•	 Fullmakter

•	 Godkjenning av tapsføring - attestasjon

Oppdagende kontroller

•	 Uavhengig bankavstemming

Avsluttende kommentarer
Regnskapspåstander om presentasjon og innhold i årsregnskapet

Regnskapspåstand

Gyldighet,  rettigheter og 
forpliktelser

Hendelser, transaksjoner og andre forhold som det er redegjort for, har 
forekommet og vedrører kommunen

Fullstendighet Alle opplysninger som skal inkluderes i regnskapet, er inkludert

Klassifisering og forståelighet
Økonomisk informasjon er presentert og beskrevet på en formålstjenlig 
måte, og opplysninger er klart uttrykt

Nøyaktighet og verdsettelse
Økonomisk og annen informasjon er rettvisende presentert og med 
korrekte beløp

Påstandene gjelder prosessene med å trekke sammen tallene fra hovedboken til regnskapet og hvordan 
informasjonen fremstår i regnskapet.
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