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Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 27.08.2014 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannens forslag til nytt finansreglementet vedtas med virkning fra 1.10.2014.  
2. I nytt finansreglement økes andelen aksjefond til maksimalt 25 %.  
3. Gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjoner i obligasjonsfond/aktivt forvaltet 

portefølje skal minimum være på BBB-.    
4. Lån med forfall inntil 1 år fram i tid økes fra maksimalt 40 til maksimalt 60 prosent 

av den samlede låneporteføljen.   
5. Finansreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser kommunestyret har 

vedtatt. 
 

 
 
Ås, 13.08.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Ås kommunes finansreglement av 06.04.2011 
2. Rådmannens forslag til nytt finansreglement, datert 06.08.2014 
3. Erklæring fra Follo Distriktsrevisjon  
Ås kommunes finansforvaltning - vedtatt kst 6.4.2011.doc, Ås kommunes 
finansforvaltning - revidert 2014.doc, Uavhengig attestasjonsrapport om  
finansreglement 197-14.pdf 
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Fakta i saken: 
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt 9. juni 
2009, regulerer kravene til kommunens finansreglement. Dette omfatter rutiner og 
rapportering på området, samt ansvarsdelingen mellom lokalpolitikerne og 
administrasjonen. Forskriften sier at finansreglementet skal behandles minst en gang 
i hver kommunestyreperiode.  
 
Rådmannen har foretatt en gjennomgang av kommunens finansforvaltning, og legger 
frem et forslag til et oppdatert og samlet finansreglement. 
 
Rådmannens forslag bygger bl.a. på følgende: 
- Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, datert 9. juni 2009. 
- Vurdering gjort av Follo distriktsrevisjon som uavhengig instans. 
- Tidligere regler og instrukser knyttet til Ås kommunes finansforvaltning. 
 
 
Generelle rammer og begrensninger 
Kommunen skal i henhold til Kommuneloven forvalte sine midler slik at 
tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell 
risiko. 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. 
 
 
Rådmannens fullmakter og ansvar 
Rådmannens ansvar og myndighet videreføres i hovedsak på dagens nivå. Gjennom 
reglementet delegeres rådmannen myndighet til å implementere strategien som er 
vedtatt (foreta plasseringer, godkjenne vilkårene for låneopptak mv.) og inngå avtaler 
i overensstemmelse med reglementet. Det foreslås ingen andre begrensninger for 
plassering av overskuddslikviditet utover det som fremkommer av finansreglementet. 
Dette innebærer at rådmannen kan plassere all overskuddslikviditet i bankinnskudd 
og sertifikater med inntil 12 måneders binding. 
 
Rådmannen skal legge frem saker av prinsipiell betydning for kommunestyret, foreslå 
justeringer om reglementet ikke viser seg egnet og sørge for at kommunestyret 
behandler finansreglementet minst en gang i hver kommunestyreperiode. 
Rådmannen skal sørge for at finansreglementet vurderes av uavhengig instans. Follo 
distriktsrevisjon har som uavhengig instans vurdert foreliggende forslag og avgitt en 
erklæring som følger vedlagt. 
 

Rådmannen har i tillegg ansvar for at kommunestyret får tertialvise rapporteringer, 
der det bl.a. følges opp at kommunestyrets vedtak blir fulgt hva gjelder rammer og 
begrensninger for forvaltningen. Månedlig rapportering av finansporteføljen foreslås 
dermed endret til tertialrapportering, som er i tråd med kravene til den nye forskriften. 
 
Kommunestyrets fullmakter og ansvar 
Kommunestyret skal selv, gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta stilling 
til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. 
Kommuneloven § 52. 
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Forvaltning av ledig likviditet 
Kapittel 3 i reglementet omhandler forvaltningen av ledig likviditet. Rådmannen har 
fullmakt til å plassere eventuell ledig likviditet i bankinnskudd, obligasjoner og 
rentefond, med de begrensninger som fremgår i kapitel 3.  
 
Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 
Kapitel 4 omhandler forvaltning av langsiktig finansiell aktiva. Dette er midler som 
ikke er beregnet til driftsformål.  Opprinnelig utgjorde dette 170 mill. kr etter salg av e-
verksmidler. Kommunestyret har vedtatt bruk av 10 mill. kr til investeringer og 
anslagsvis 12 mill. kr til egenkapitalinnskudd til KLP ved bytte av pensjonsleverandør 
og 20 mill. kr til kjøp av Myrveien 16. Etter dette utgjør langsiktig finansiell aktiva 128 
mill. kr. I tillegg kommer meravkastning utover budsjettert avkastning.  
 
I gjeldende reglement kan langsiktig finansiell aktiva plasseres med inntil 20 % i 
aksjefond og 80 % i obligasjonsfond. Det siste 10-året har fallende renter og 
usikkerhet i aksjemarkedet resultert i at mange obligasjonsfond har gitt bedre 
avkastning enn mange aksjefond. Høy andel obligasjonsfond har bidratt til god 
avkastning for Ås kommunes plasseringer. Med det historisk lave rentenivået som er 
nå, vil obligasjonsfond ha en begrenset mulighet for meravkastning utover 
kommunene innskuddsrente i bank.  
 
Ramme for andel aksjefond 
For å en bedre balanse mellom aksjer og obligasjoner i porteføljen, foreslår 
rådmannen at andelen aksjefond økes til 25 %. Dette vil over tid gi en høyere 
forventet avkastning. Samtidig vil risikoen øke noe, men dette må også vurderes mot 
kommunens bufferfond som i 2014 er på 13,8 mill. kr. Fondet er blitt styrket de 
senere årene som følge av at kommunen har avsatt meravkastning til styrking av 
dette fondet.  
 
I nytt finansreglement foreslås det derfor å øke den maksimale rammen for 
plassering i aksjefond fra 20 % til 25 %. Dette åpner opp for en høyere forventet 
avkastning, men også høyere risiko. Alternativt må avkastningskravet reduseres.  
 
Det legges også opp til at en andel av aksjefondene plasseres i indeksfond. Disse 
fondene velger ikke aktivt aksjer i porteføljen men har som mål å gi en avkastning 
tilsvarende børsindeksen. Disse fondene har lave forvaltningskostnader og det 
reduserer også forvalterrisikoen knyttet til valg av enkeltaksjer i en portefølje. 
Denne endringen krever ingen endring i finansreglementet.  
 
Kredittkvalitet på obligasjonsfond. 
Gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjoner i obligasjonsfond skal minimum være 
på BBB-, tilsvarende som for gjeldende reglement. Dersom verdipapirer i porteføljen 
til et obligasjonsfond blir nedgradert til en svakere kredittkvalitet enn BBB-, tillates det 
at disse utgjør inntil 15 % av fondets midler. Dette for å ta høyde for at enkeltpapirer i 
en portefølje kan bli nedgradert, og at man da ikke automatisk må gå ut av fondet.   
 
Forvaltning av kommunens låneportefølje 
Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres slik at den ønskede 
utviklingen for kommunens finansutgifter oppnås. På kort sikt vektlegges 
forutsigbarhet i renteutgiftene og på lengre sikt vektlegges lavest mulig rentekostnad. 
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Andelen lån med rentebinding er i gjeldende reglement begrenset til 30 %, mens 
andelen med flytende. rente kan være opptil 100 %. Bakgrunnen for å begrense 
andelen lån med fast rente er at erfaringer viser at flytende rente vil være mest 
gunstig over tid. Videre svinger en rekke av kommunens inntekter med rentenivået. 
Dette gjelder renteinntekter fra bankinnskudd, rentekompensasjon fra investeringer, 
VAR-gebyrer m.m. Ved å beholde en stor andel flytende rente vil kommunens 
rentekostnader svinge mer i takt med kommunens inntekter.   
 
Andelen lån med fastrente videreføres med et maksimalt nivå på 30 %. Det 
presiseres imidlertid at dette inkluderer alle kommunens lån, herunder innenfor VAR-
sektoren og startlån.  
 
Lån med forfall inntil 1 år fram i tid økes fra maksimalt 40 til maksimalt 60 prosent av 
den samlede låneporteføljen.  Dette for å åpne for økt bruk av sertifikatlån, som har 
0,3 til 0.6 % lavere lånerente enn ordinære lån.  Sertifikatlån har forfall under et år og 
dette innebærer en økt refinansieringsrisiko. Kommuner har imidlertid god 
kredittvurdering i markedet og kommunale sertifikatlån er derfor ettertraktet av 
investorer som søker trygge plasseringer. Videre er det allerede etablert rutiner for 
løpende refinansiering av sertifikatlån Rådmannen mener derfor at risikoen med å gå 
i sertifikatmarkedet er forsvarlig.   
 
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av lån i budsjettåret. Med utgangspunkt i 
kommunestyrets vedtak, har rådmannen fullmakt til å gjennomføre låneopptak i 
henhold til bestemmelsene i finansreglementet. 
 
Alternativer: 
Det er kommunestyrets ansvar å ta stilling til prinsipielle spørsmål knyttet til 
finansforvaltningen. Spesielt viktig er at kommunestyret tar stilling til hva som er 
tilfredsstillende avkastning og hvor stor finansiell risiko det er akseptabelt at 
kommunen tar. 
 
Kommuneloven legger også opp til at vurderingen av hva som er vesentlig finansiell 
risiko er kommunenes ansvar. Som enhver annen vesentlighetsvurdering, vil derfor 
også spørsmålet om hva som er vesentlig finansiell risiko være basert på skjønn. 
Som en del av denne vurderingen kan kommunestyret overveie ulike alternativer for 
låneopptak, herunder regler for fordeling mellom fast og flytende rente. Videre kan 
regler for plassering av langsiktig finansielle aktiva og overskuddslikviditet ytterligere 
skjerpes eller reduseres. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Finansreglementet skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det 
primære mål skal være å sikre at kommunen til enhver tid er likvid, betalingsdyktig og 
lite eksponert for risiko. Kommunen skal ha en lav risikoprofil med fokus på å 
redusere i hvilken grad svingninger i finansmarkedene vil påvirke kommunens 
finansielle stilling. 
 
En økning i aksjeandelen fra 20 til 25 % gir en forventet meravkastning, men også 
noe høyere risiko.   
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Alternativer 
Aksjeandelen i porteføljen opprettholdes på maksimalt 20 %.   
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunens finansforvaltning skal sikre en stabil finansiering av kommunens 
virksomhet. Vedlagt utkast til finansreglement er utarbeidet med hensyn til å oppnå 
denne målsettingen. Rådmannens forslag til nytt finansreglement er gjennomgått av 
Follo distriktsrevisjon som uavhengig og ekstern instans, og skal oppfylle kravene i 
ny finansforskrift, jf. vedlagt erklæring. 
 
 
 
 


