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1. Bakgrunn 

Hensikten med rutinene er å sikre at den administrative behandlingen og oppfølgingen 

av finans- og gjeldsforvaltningen er i overensstemmelse med lov og forskrift, samt 

kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning (vedtatt av kommunestyret  01.01. 

201X). 

 

Rådmannens reglement for finans- og gjeldsforvaltning følger Forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning. Forskriften sier følgende: 

 

§ 8.Rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen 

Det skal etableres administrative rutiner som sørger for at finans- og gjeldsforvaltningen 

utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og denne forskrift, og at finans- og 

gjeldsforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det skal etableres rutiner for 

vurdering og håndtering av finansiell risiko, herunder refinansieringsrisiko ved opptak av 

lån, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. 

Rådmannen har som følge av dete etablert administrative rutiner som sørger for at 
finans- og gjeldsforvaltning utøves i tråd med finansreglement og gjeldene lover og 
forskrifter, samt at forvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 

Denne rutinen fylles ut av Økonomiavdelingen og sendes Rådmannen hvert tertial.  

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. 

 

2.1 Tilstrekkelig kunnskap om finansforvaltning 

Økonomisjefen er fortløpende ansvarlig for at det i kommunen til enhver tid er kunnskap 

om finansforvaltning som er tilstrekkelig for at kommunen kan utøve sin finans- og 

gjeldsforvaltningen i tråd med sitt finansreglement. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-09-635
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-09-635
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2.2 Ansvar/myndighet 

Ansvar og myndighet for ajourhold av disse rutinene tilligger økonomisjef. Ved eventuelle 

fremtidige endringer i finansreglementet skal økonomisjef påse at rutiner for finans- og 

gjeldsforvaltningen blir ajourført på de områder hvor det anses nødvendig. 

 

2.3 Beskrivelse/fremgangsmåte 

Under de forskjellige forvaltningsformene følger instrukser for forvaltningen av disse. 

 

3. Instruks – forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål 

 

3.1  Likviditetsoppfølging 

- Kommunens likviditetssituasjon følges løpende.  

- Overskuddslikviditet som ikke inngår i likviditetsbehovet de neste 12 måneder, 

kan plasseres etter retningslinjer gitt i finansreglementet. 

 

3.2 Oppfølging og rapportering  

 Økonomisjefen skal føre kontroll med at den faktiske forvaltningen overholder de 

aktuelle rammene i finansreglementet. Dette skjer minimum i forbindelse med 

den faste finansrapporteringen, ved 1. og 2. tertial og ved årsslutt. 

 

4. Instruks forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 

 

4.1  Låneopptak 

Økonomisjef 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.  

 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. 

 

Oppfølging og rapportering 
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 Økonomisjefen skal føre kontroll med at den faktiske forvaltningen overholder de 

aktuelle rammene. Dette skjer minimum i forbindelse med den faste 

finansrapporteringen, ved hvert 1. og 2 tertial og ved årsslutt. 

 Rådmannen rapporterer status vedrørende gjeldsporteføljen til kommunestyret 

som en del av kommunens faste finansrapportering, iht kravene i 

finansreglementet pkt 5. Rammer og begrensinger for gjeldsporteføljen og øvrige 

fianansieringsavtaler. Herunder rapporteres også om forvaltningen er foregått 

uten avvik. 

 

5.  Instruks - forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 

 Økonomisjefen skal føre kontroll med at den faktiske forvaltningen overholder de 

aktuelle rammene. Dette skjer minimum i forbindelse med den faste 

finansrapporteringen, ved hvert 1. og 2 tertial og ved årsslutt. 

 

6. Instruks - håndtering av avvik og uforutsette hendelser 

 Avvik mellom faktisk finans- og gjeldsforvaltning 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 avvik med finansreglementet eller 

underliggende instrukser, skal rapporteres til kommunestyret ved neste ordinære 

finansrapportering. 

 

7. Instrukser til rapportering til kommunestyret 

Rapporteringen for aktiva og passiva skal inneholde en beskrivelse og vurdering av: 

a) Aktiva (plasseringer) 

- 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  

b) Passiva (rentebærende gjeld) 

- Sammensetning av passiva  

- Løpetid for passiva  
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- Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva  

- Verdien av lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder 

- Vesentlige markedsendringer  

- Endringer i risikoeksponering  

- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet  

- Markedsrenter og egne rentebetingelser 

 

Rapporten skal også inneholde en beskrivelse og vurdering av kommunens samlede 

overordnede finansielle risiko.  

 

8. Rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko 

 

8.1 Vurdering av vesentlig finansiell risiko 
Skal kommunen påta seg ny gjeld eller plasseringer skal handelen utføres i tråd med rammene gitt i 
kommunens finansreglement.  Ved nye fondsplasseringer skal finansiell risiko vurderes. Kommunens 
forvaltere må fremlegge dokumentasjon som beskriver fondets risikoprofil og det utarbeides en 
vurdering av finansiell risiko på bakgrunn av denne.  Kommunen skal i tillegg årlig be om oppdatert 
informasjon om fondenes risikoprofil.   
 
En vurdering av finansiell risiko knyttet til kommunens låneportefølje skal gjøres ved nye låneopptak. 
Dette omfatter vurdering av refinansieringsrisiko og risiko for renteendringer.   
 
 
8.2 Håndtering av vesentlig finansiell risiko 
Dersom økonomisjefen vurderer at kommunen står ovenfor vesentlig finansiell risiko, håndteres 
dettet slik: 
• Det tas kontakt med kommunens finans- og gjeldsforvaltere for råd og veiledning ved behov.  
• Det vurderes om aktiva eller passiva kan avhendes uten at dette medfører store økonomiske 
konsekvenser. 
• Det vurderes om den vesentlige finansielle risikoen kan reduseres ved at gjelden rentesikres.  
 
Ved vesentlig endring i finansiell risiko skal kommunestyret orienteres. 

9. Oppfølging og rapportering 

Rådmannen rapporterer status vedrørende finansiell risiko til kommunestyret som en del 

av kommunens faste finansrapportering 1. og 2. tertial, samt ved årsslutt. 

  

 

10. Vedlegg  

10.1 Skjema - Rutine for opptak av lån 

Kommunen forholder seg til finansreglementet, vedtatt av kommunestyret ………. 2018. Det er kun 
økonomisjef og rådmann som har myndighet til å ta opp lån for kommunen.  

Opptak av lån gjennomføres etter lovlig fattet vedtak av kommunestyret: 
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Årlige låneopptak skal komme fram av årlig budsjett: 

 

 

- Låneporteføljen skal maks. ha en fastrenteandel (lån med bindingstid 1 år eller mer) på 40% 

OK, jf. vedlegg 

 

- Ett enkelt lån kan ikke utgjøre mer enn 35% av den samlede låneporteføljen. 

 

 

- Lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal utgjøre maks. 60 % av den samlede låneporteføljen. 

 

 

 

10.2 Skjema - Rutine for beregning og betaling av minimumsavdrag 

Kommunen bruker forenklet metode for beregning av minimumsavdrag. Økonomisjefen har ansvar for 
beregning og betaling av minimumsavdrag. Betaling av minimumsavdrag skjer om høsten. Avdraget 
betales inn i forbindelse med forfall av sertifikatlånene/refinansiering.  

 

 

10.3 Skjema - Rutine for avstemming av renteutgifter 

Regnskapssjefen (økonomisjefen) har ansvar for avstemming av renteutgifter. Regnskapssjefen følger 
opp renteutgiftene løpende gjennom året, og gjør en totalavstemming ved årsslutt.  

 

 

10.4 Skjema  -  Rutine for kjøp/salg av aksjer, andeler og obligasjoner 

Kjøp og salg av aksjer, andeler og obligasjoner gjøres på bakgrunn av vedtak i kommunestyret. 
Økonomisjefen utfører kjøp/salg på bakgrunn av vedtak.  
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10.5 Plassering av likviditet 

Kommunens likvide midler vil bestå av: 

 

Grunnlikviditet: Skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge av 

tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger. Grunnlikviditeten inkluderer 

trekkrettigheter i konsernkontosystemet. Kommunen skal til enhver tid holde en 

grunnlikviditet som er like stor som forventet likviditetsbehov de nærmeste 30 

dager.  

 

Overskuddslikviditet: Kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide midler 

utover den nødvendige grunnlikviditeten. Midlene skal i følge likviditetsprognosen 

ikke inngå i likviditetsbehovet de neste 12 måneder. 

 

1. Kommunens grunnlikviditet skal alltid plasseres innenfor konsernkonto hos den 
bank hvor slik avtale er inngått. Kommunens grunnlikviditet skal være tilgjengelig 
med maksimalt 2 dagers varsel. 

2. Plasseringer av kommunens overskuddslikviditet kan gjøres innenfor en 
investeringshorisont som ikke rokker ved kommunens løpende likviditetsbehov. 
For plassering av kommunens overskuddslikviditet skal en søke å begrense 
kursrisikoen til et minimum. 

 

Kommunens overskuddslikviditet kan plasseres i rentebærende papirer gruppe 1 og 

2 som fremkommer i tabell 1 under avsnitt 4.3. Renteplasseringer kan imidlertid ikke 

ha rentebinding over 1. år. Utover dette gjelder samme begrensninger for 

plasseringer av overskuddslikviditet som for plassering av langsiktige finansielle 

aktiva, jf. avsnitt 4.  

 

 

 

10.6 Plassering av langsiktige finansielle aktiva 

Investeringsrammer 

Det gis følgende rammer og begrensninger for plassering av finansielle aktiva: 

 

Gruppe (aktivaklasse) Strategiske investeringsrammer (maksimum) 

Rentebærende instrumenter  

Gruppe 1, bankinnskudd 100 prosent 

Gruppe 2, renteplasseringer  100 prosent 

Egenkapitalinstrumenter  

Gruppe 3, aksjefond 25 prosent 

Tabell 1: Investeringsrammer 
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10.7 Rammer og begrensninger for rentebærende instrumenter 

Forvaltningen av obligasjoner, sertifikater og ansvarlige lån skal skje gjennom bruk 

av verdipapirfond og/eller ved avtale om aktiv forvaltning (av en portefølje av 

obligasjoner) med 

anerkjent norsk forvaltningsselskap, godkjent av Finanstilsynet. Rentebærende 

instrumenter omfatter bankinnskudd, obligasjoner, sertifikater og ansvarlige lån og  

fordeles over nedenstående debitorgrupper: 

 ligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av den norske stat.  

 Obligasjoner og sertifikater utstedt av norske statsforetak underlagt lov om 
statsforetak av 30. august 1991.  

 Obligasjoner og sertifikater utstedt av norske statsaksjeselskaper underlagt lov 
om aksjeselskaper av 4. juni 1976, jf. §§ 18-3 - 18-5. 

 Obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av norske kommuner eller 
fylkeskommuner.  

 Bankinnskudd og børsnoterte obligasjoner og sertifikater utstedt av norske 
finansinstitusjoner eller kredittinstitusjoner godkjent av Finanstilsynet.  

 Obligasjoner og sertifikater utstedt av gode industriselskaper med minimum 
kredittkvalitet tilsvarende Investment Grade BBB-, og i ansvarlige lån utstedt 

 av norske finansinstitusjoner. 

 Verdipapirfond med norske eller internasjonale  obligasjoner eller sertifikater, 
inklusine ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner med gjennomsnittlig 
kredittkvalitet tilsvarende Investment Grade BBB-. 

 10 % av porteføljen kan plasseres i High Yield fond med gjennomsnittlige 
kredittkvalitet på B- eller høyere.  Poteføljen skal være godt differensiert på 
ulike selskaper.  

 

For rentebærende papirer gjelder følgende felles plasseringsbegrensninger. 

   Innskudd i finansinstitusjoner etablert i Norge skal ha en forvaltningskapital 
på minimum 1,5 milliarder kroner. 

   Kommunens samlede innskudd i bank/kredittinstitusjon må være under 10 
% av institusjonens egenkapital. 

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

   Det kan maksimalt plasseres 20 % av disponible midler per utsteder. 
Begrensningen gjelder imidlertid ikke for obligasjoner og sertifikater utstedt 
eller garantert av den norske stat. 

   100 % av renteplasseringer kan ha rentedurasjon på inntil 4 år, mens 80 % 
av renteplasseringer kan ha rentedurasjon på inntil 6 år.  

 Plassering av midler i ansvarlige lån skal kun foregå gjennom 
verdipapirfond, hvor maksimalt 25 % av fondets forvaltningskapital kan 
plasseres i ansvarlige lån. 
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10.8 Rammer og begrensninger for egenkapitalinstrumenter 
  

Det kan plasseres i norske og utenlandske verdipapirer. Det forutsettes at 

aksjeplasseringene forvaltes etter en konservativ risikoprofil, at profesjonelle 

analytikere vurderer selskapene det investeres i og at kravet til 

spredning/diversifisering blir tilfredsstillende ivaretatt. 

 

Ås kommunes finansforvaltning skal følge forskrift om retningslinjer for observasjon 

og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland 

For egenkapitalinstrumenter gjelder følgende felles plasseringsbegrensninger: 

 Det kan kun plasseres i aksjefond forvaltet av forvaltningsselskaper som er 
etablert i Norge og godkjent av Finanstilsynet. 

 Det kan ikke plasseres midler direkte i aksjer og 
grunnfondsbevis/egenkapitalbevis.  

 Plasseringer i det enkelte fond skal ikke overstige 10% av fondets totale 
størrelse. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
         
 

 

 

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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