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Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 22/02819-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 12.10.2022 

Kommunestyret             

 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Kommunedirektørens forslag til finans og gjeldsreglement vedtas med 
virkning fra 1.1.2023 

2. Ås kommune skal stille strenge krav til sosiale forhold, etikk og miljø ved 
plassering av kapital. Alle finansielle plasseringer skal derfor følge 
retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond.  

3. Kommunedirektøren skal videre søke å finne både aksje- (aktive og indeks) 
og rentefond med lavere karbonavtrykk og høyere ESG-profil enn 

referanseindeksen på alle plasseringer. 
4. Langsiktig finansiell aktiva skal ha en langsiktig forventet avkastning på 2 % 

over kommunens innlånsrente. Likvide midler som plasseres utenfor 
konsernkonto skal ha en forventet avkastning på 0,15 % over kommunens 
rente på konsernkonto.  

5. Det åpnes opp for å plassere midler i aksjefond og rentefond som forvaltes av 
anerkjente utenlandske fondsforvaltere. 

6. Det omdisponeres 10 mill. kr fra konto 25650000 generelt disposisjonsfond til 
konto 25650009 rentebufferfond. Rentebufferfondet skal dekke uforutsette 
renteøkninger. 

7. Finans- og gjeldsreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser 
kommunestyret har vedtatt innen finansforvaltning. 

 
 
Ås, 08.09.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 

kommunedirektør Økonomisjef 
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Vedlegg: 

1. Ås kommunes finansreglement  - vedtatt av kommunestyret 15.5.2018 
2. Ås kommunes  reglement for finans og gjeldsforvaltning   7.7.22 sendt 
revisjon 

3. Revisors uttalelse om reglement for Ås kommunes finans- og gjeldsforvaltning 
(002) 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok gjeldende Reglement for finans- og gjeldsforvaltning, den 
15.5.2018. Gjeldende reglement følger vedlagt. Kommunedirektøren har foretatt 

en gjennomgang av kommunens finans- og gjeldsforvaltning, og legger med 
dette fram forslag til et oppdatert og samlet reglement.  

 
Fakta i saken: 
 

Lover og forskrifter 
I henhold til kommuneloven § 14-1 skal kommunen forvalte finansielle midler og 

gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik 
at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. 

 
Kommunelovens § 14-13 sier følgende om finans og gjeldsforvaltning i 
kommunene: 

Finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller 
fylkeskommunen i å ta en vesentlig finansiell risiko i finans- og 
gjeldsforvaltningen, og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris 

ved forfall. Finansreglementet skal også inneholde bestemmelser om hvilke 
avkastningsmål som skal ligge til grunn for finansforvaltningen. 

Finansreglementet skal inneholde regler om hvordan kommunens eller 
fylkeskommunens finansielle midler og finansielle forpliktelser skal forvaltes i 
samsvar med kommuneloven § 14-1 tredje ledd, jf. § 14-13 første ledd. 

I henhold til Forskrift om garantier og finans- og gjeldsreglement skal 

finansreglementet minst angi: 
a. hva som er formålet med forvaltningen 
b. hvilke midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet 

c. hvilke midler som skal forvaltes med en lang tidshorisont 
d. hvilke avkastningsmål, rammer og begrensninger som gjelder for forvaltningen 

av midlene som er nevnt i bokstav b og c 
e. hvilke rammer og begrensninger som gjelder for forvaltningen av gjeld 
f. hvordan avvik fra finansreglementet skal håndteres. 

 
Kommunestyrets ansvar og fullmakter  

Kommunestyret skal selv, gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta 
stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. 
Kommuneloven § 14-1. Departementet definerer ikke hva som ligger i begrepet 

”vesentlig finansiell risiko”, men sier at dette må vurderes blant annet ut fra hver 
enkelt kommunes økonomiske situasjon og kompetanse på feltet.  

 
Kommunedirektørens ansvar og fullmakter 

Kommunedirektørens ansvar og fullmakter videreføres på dagens nivå, slik det 
fremgår i gjeldende Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i kap. 1.4. 
Gjennom reglementet delegeres kommunedirektøren fullmakter til å 

implementere strategien som er vedtatt (foreta plasseringer, godkjenne 
vilkårene for låneopptak mv.) og inngå avtaler i overensstemmelse med 

reglementet. Kommunedirektøren skal legge fram saker av prinsipiell betydning 

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/784146_1_1-pdf.784146oa570.pdf
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_5-1#%C2%A714-13
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-13
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520#KAPITTEL_2
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for kommunestyret, foreslå justeringer om reglementet ikke viser seg egnet og 
sørge for at kommunestyret behandler finansreglementet minst en gang i hver 

kommunestyreperiode.  
 
Kommunedirektøren skal sørge for at finansreglementet vurderes av uavhengig 

instans. Viken kommunerevisjon har som uavhengig instans vurdert foreliggende 
forslag og avgitt en erklæring som følger vedlagt. 

 
Forvaltning av kommunens låneportefølje 
Kapittel 2 omhandler innlån og generelle bestemmelser for låneopptak. 

Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres slik at den ønskede 
utviklingen for kommunens finansutgifter oppnås. På kort sikt vektlegges 

forutsigbarhet i renteutgiftene, lav refinansieringsrisiko. På lengre sikt vektlegges 
lavest mulig rentekostnad. I gjeldende reglement er øvre ramme for lån med fast 

rente satt til 30% av total gjeldsportefølje.  Reglementet sier videre at 
rentebindingen normalt bør ligge mellom 20 % til 30%. Bakgrunnen for en lav 
andel rentebinding er at det historisk sett har vist seg å være mest lønnsomt å 

ha flytende fremfor faste renter. I tillegg har kommunen et rentebufferfond på 
15 mill. kr som gjør at kommunen har noe buffer til å tåle en renteoppgang.  

Ås kommune hadde per 31.12.2021 en utestående langsiktig gjeld, utenom lån 
fra Husbanken, på 2 130,7 mill.kr. Andelen fastrentelån er i dag på ca 13 %.   
 

En renteøkning på 1 % vil kunne gi følgende endringer i kommunens 
finansutgifter: 

 
 

- Økte renter på flytende lån: 18 mill. kr 

- Økte renteinntekter på likviditet: 5 mill. kr 

- Økte gebyrinntekter på selvkostområder: 3 mill. kr 
 
Netto gir det ca 10 mill. kr i økte netto rentekostnader. Dette er et eksempel og 

vil avhenge av hvordan markedet priser inn ulike låneprodukter og plasseringer.  
 

 
Forvaltning av ledig likviditet  
Kapittel 3 omhandler forvaltningen av ledig likviditet. Kommunedirektøren har 

fullmakt til å plassere eventuell ledig likviditet i bankinnskudd, obligasjoner og 
rentefond, med de begrensninger som fremgår i kapittel 3.  Per i dag har 

kommunen plassert overskuddslikviditet på ca 400 mill. kr i obligasjonsfond.  Ca 
200 mill. kr er bankinnskudd på konsernkonto.  Innskuddsbeløpet varierer fra 
måned til måned.  

 
Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 

Kapitel 4 omhandler forvaltning av langsiktig finansiell aktiva. Per i dag har 
kommunen plassert ca 200 mill. kr i aktiv kapitalforvaltning.  
 

Krav til miljø og samfunnsansvar 
I gjeldende finans- og gjeldsreglement er det vedtatt at Ås kommunes 

finansforvaltning skal følge forskrift om retningslinjer for observasjon og 
utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. Dette innebærer blant annet 
utelukkelse av følgende selskaper: 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++utland
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++utland
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(1) Fondet skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de 
kontrollerer: 

a) produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende 
humanitære prinsipper 

b) produserer tobakk 
c) selger våpen eller militært materiell til stater som er omfattet av ordningen for 

statsobligasjonsunntak omtalt i mandatet for forvaltningen av Statens 
pensjonsfond utland § 3-1 andre ledd bokstav c. 

(2) Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for gruveselskaper og 
kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer enten: 

a)  får 30 pst. eller mer av sine inntekter fra termisk kull, 

b) baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på termisk kull, 

c) utvinner mer enn 20 millioner tonn termisk kull per år, eller 
d) har en kraftkapasitet på mer enn 10 000 MW fra termisk kull. 

 

Reglene for statens pensjonsfond utland gjelder kun utenlandske akskjer og 

rentepapirer. Ås kommune skal også kunne investere i norske aksjer og 
rentepapirer.  

Rapportering på bærekrafts-indikatorer (ESG) 

ESG er en forkortelse for de tre mest sentrale faktorene for å måle og vurdere 
arbeidet med bærekraft i en virksomhet, hvor E = Environmental (Miljø), S = 
Social (Sosiale) og G = Corporate Governance (Eierstyring og selskapsledelse). 

I dag finnes det mange standarder for rapportering av bærekraft. Dette skaper 

forvirring både for de som skal rapportere og de som skal bruke rapportene.  EU 
oppdaterer nå sine krav til bærekrafts rapportering, og vi kan forvente større 

grad av samordning av standarder. Dette vil gjøre informasjonen mer 
sammenlignbar og relevant.  

Ekstern og uavhengig rådgivning innen finansforvaltning 

I gjeldende reglement kan det kun plasseres i aksjefond og rentefond forvaltet 
av forvaltningsselskaper som er etablert i Norge og godkjent av Finanstilsynet. I 
nytt reglement foreslås det å åpne opp for å plassere midler i aksjefond og 

rentefond som forvaltes av anerkjente utenlandske fondsforvaltere. Dett egir 
rom for å velge fond fra utenlandske forvaltere med gode referanser.  Eventuelle 

kjøp av utenlandske fond vil bli foretatt med bistand fra eksterne og uavhengige 
rådgivere.  
 

Avkastningsmål 
I henhold til forskrift om garantier og finans- og gjeldsreglement skal 
finansreglementet angi avkastningsmål for forvaltningen av både likvide midler 

og langsiktig finansiell aktiva.  

Avkastningen på e-verksmidlene har i snitt vært på 5,73 % i de 21 årene 
midlene har vært plassert i kapitalmarkedet. I samme periode har kommunens 

https://info.deloitte.no/rs/777-LHW-455/images/ESG-guide-norwegian.pdf
https://www.pwc.no/no/tjenester/risk-advisory-services/corporate-governance.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520#KAPITTEL_2
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gjennomsnittlige lånerente ligget på 3,32 %. Midlene har dermed gitt 2,41 % i 
gjennomsnittlig meravkastning i perioden i forhold til å nedbetale lån.    

 
 
 

 
Vurdering: 

 
Forvaltning av kommunens låneportefølje 
Kommunedirektøren foreslår ingen endring i rammene for rentebinding, men 

foreslår at det omdisponeres 10 mill. kr fra generelt disposisjonsfond til 
rentebufferfond. Rentebufferfondet vil da øke fra 15 mill. kr til 25 mill. kr og skal 

dekke uforutsette renteøkninger. En styrking av rentebufferfondet vil bidra til å 
redusere renterisikoen ved å ha en stor andel lån med flytende rente.   

 
Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 
Med dagens reglement kan inntil 25 % av langsiktig finansiell aktiva plasseres i 

aksjefond. Resterende midler kan plasseres i bankinnskudd, pengemarkedsfond 
eller obligasjonsfond. Forventet avkastning i rentemarkedet er lav på grunn av 

lave renter.  Det kan derfor vurderes en forsiktig økning i andelen aksjefond fra 
25 % til 30 % for å øke forventet langsiktig avkastning.  Dette må vurderes i 
forhold til hva som anses som akseptabel risiko sett i forhold til kommunens 

bufferfond.   
 

Ås kommune har et bufferfond, 25650130 Meravkastning kapitalforvaltning, som 
skal dekke eventuelle tap på kapitalforvaltningen.  Fondet er bygd opp gjennom 
avsetning av meravkastning utover den budsjetterte avkastningen i år 

kommunen har gått med overskudd.  Fondet utgjør nå 26,1 mill. kr, og fondet 
kan dermed dekke et tap på ca 13 % av forvaltede midler.  Med en kombinasjon 

av 25 % aksjefond og 75 % rentefond er dette ansett som akseptabel buffer.  
Dersom f. eks aksjefondene faller med 40 % og rentefondene gir 0 % avkastning 
i ett år vil dette gi et samlet tap på 20 mill. kr. Ut fra dette mener 

kommunedirektøren at en eventuell økning av aksjefond utover 25 % må 
innebære en økning i kommunens bufferfond. Dette er forslått som et alternativt 

forslag.  
 
Forvaltning av strøm 

Ås kommune har i dag et felles samarbeid med Follo kommunene om forvaltning 
av strøm hos en ekstern kraftforvalter.  i 2022 vil kraftforvaltningen bli satt ut på 

anbud. Det er foreslått at rammene for kjøp av fremtidskontrakter for strøm 
vedtas av kommunestyret gjennom finansreglementet.  Fremtidskontrakter for 
kjøp av strøm skal kun brukes i sikringsøyemed for å sikre konkurransedyktige 

og stabile strømpriser over tid. Fremtidskontraktene kan ikke overstige det 
underliggende forventede strømbehovet fremover.  Kjøp og salg av kontrakter 

for strøm skal kun skje gjennom en avtale med anerkjent kraftforvalter som 
kommunen har rammeavtale med etter anbudskonkurranse. 
 

 
 



Ås kommune 

22/02819-1 Side 7 av 8 

Krav til klima, miljø og samfunnsansvar 
Kommunestyret har i handlingsplan for klima og energi vedtatt at kommunen 

skal vurdere å trekke kommunale investeringer ut av fossil energi.  

En fullstendig utelukkelse av selskaper som er involvert i fossil energi medfører 
at Ås kommune må trekke seg ut av en rekke plasseringer i aksje- og rentefond. 

Dette fordi svært mange selskaper i mer eller mindre grad er i berøring med 
investeringer i fossil energi.  Det er også uklart hvor grensen skal gå for når en 
investering er i fossil energi. F. eks kan en bank låne ut penger til et selskap som 

investerer i fossil energi. Er investering i en slik bank da en investering i fossil 
energi? 

Videre vil dette ekskludere f. eks oljeselskaper som ønsker å drive frem det 

grønne skiftet ved å dreie virksomhetene fra fossil energi til fornybar energi, f. 
eks fra oljeutvinning offshore til havvind offshore.   

Dersom Ås kommune skal trekke seg ut av alle investeringer med fossil energi vil 

dette kunne medføre økt risiko i forvaltningen av kommunens finansielle midler. 
Dette fordi det blir færre selskaper å plassere midlene på og dermed mindre 
diversifisering (risikospredning). Ås kommune har i dag omtrent 50% av 

plasseringene i aksjefond i indeksfond.  Dette er fordi dette sørger for at midlene 
plasseres på mange selskaper og dermed større spredning av plasseringene.  

Videre har indeksfond lavere forvaltningshonorarer.   

Samtidig er det kommet mange aksje- og rentefond som har lavere 
karbonavtrykk enn referanseindeksen. Kommunedirektøren foreslår derfor at det 
ikke settes et absolutt krav om at det ikke kan plasseres midler i fossil energi, 

men at det stilles krav om at kommunens plasseringer skal ha lavere 
karbonavtrykk enn referanseindeksen.  

For rentefond foreslås det foreløpig ingen krav til karbonavtrykk. Hoveddelen av 

disse plasseringene er i bank og finans. Her er det ikke direkte investeringer i 
fossil energi, men det kan være indirekte gjennom utlån av midler til investering 

i fossil energi. Men det skal fortsatt settes strenge krav til miljø- og 
samfunnsansvar i tråd med retningslinjene til Statens pensjonsfond utland.    

Kommunedirektøren vil videre søke å finne både aksje- (aktive og indeks) og 
rentefond med lavere karbonavtrykk og høyere ESG-profil enn referanseindeksen 

på alle plasseringer. På grunn av manglende standarder for ESG-rapportering og 
av risikohensyn settes det ingen absolutte krav på kort sikt. Kommunedirektøren 

vil følge med på utviklingen innen ESG-rapportering og komme med forslag til 
mål og indikatorer på dette området for kommunens finansforvaltning når 
standarder er etablert.  

 

Ekstern og uavhengig rådgivning innen finansforvaltning 
Kommunedirektøren foreslår at det åpnes opp for å plassere midler i aksjefond 
og rentefond som forvaltes av utenlandske selskaper. Kommunedirektøren kan 

inngå avtaler om ekstern bistand til nødvendig styrking av kommunens 
finanskompetanse, herunder avtaler om generell finansiell rådgivning. Eksterne 

https://www.as.kommune.no/getfile.php/4749771.746.unl7kllmltpail/Handlingsplan+for+klima+og+energi+%C3%85s+kommune+vedtatt+16.09.2020.pdf?&force=1
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og uavhengige rådgivere vil kunne få et bedre mandat for forvaltningen dersom 
også utenlandske fondsforvaltere kan inngå i forvaltningen.  

 

Avkastningsmål 
Kommunedirektøren foreslår at langsiktig finansiell aktiva skal ha et mål om 

langsiktig forventet avkastning på 2 % over kommunens innlånsrente.  Dette er 
et realistisk mål sett i forhold til historisk avkastning av midlene og markedets 
forventninger fremover. Det understrekes at markedets forventninger til 

avkastning fremover er noe lavere enn den historiske avkastningen. 
Likvide midler som plasseres utenfor konsernkonto skal ha en forventet 

gjennomsnittlig avkastning på 0,15 % over kommunens rente på konsernkonto.  
Kommunens konsernkonto har i dag en rente på 3 mnd NIVOR +0,56%.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Finans- og gjeldsreglementet skal sikre en forvaltning av finansielle midler og 

gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko. Ved å plassere 
midler langsiktig i kapitalmarkedet kan det skapes meravkastning som kan gå til 
å øke kommunens egenkapital til nødvendige investeringer. Dette vil på sikt 

bidra til større andel egenfinansiering av kommunes investeringer og dermed 
lavere lånegjeld.  

 
Miljømessige konsekvenser: 
Det skal stilles strenge krav til miljø- og samfunnsvar for kommunens 

plasseringer. Aksjeporteføljen skal ha lavere karbonavtrykk enn 
referanseindeksen. Så langt det er mulig innenfor forsvarlig risiko vil kommunen 

velge ut fond med høy ESG-score.  
 
Alternativer: 

Kommunedirektøren foreslår ingen endring i rammene for rentebinding, men 
foreslår at det omdisponeres 10 mill. kr fra generelt disposisjonsfond til 

rentebufferfond.  Dette for å ha en økt buffer for renteoppgang. Et alternativ kan 
være å øke øvre ramme for rentebinding fra 30 % til 50 %. Dette vil gi mer 
forutsigbare rentekostnader, men det må også da forventes at rentekostnadene 

blir noe høyere over tid. 
 

Forventet avkastning i rentemarkedet er lav på grunn av lave renter.  Det kan 
derfor vurderes en forsiktig økning i andelen aksjefond fra 25 % til 30 %. Dette 

er ikke innenfor det kommunedirektøren anser som akseptabel risiko sett i 
forhold til dagens nivå på kommunens bufferfond på 26,1 mill. kr. Ved en økning 
til 30 % aksjefond bør bufferfondet styrkes med 10 mill. kr ved omdisponering 

fra kommunens generelle disposisjonsfond.   
 

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektørens forlag til revidert reglement for finans- og gjeldsforvaltning 
vedtas.  

 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

1.1.2023 


