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Drøftingsnotat - Forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune 
 
 
 

Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok 12. desember 2018 følgende verbalvedtak i forbindelse med 
budsjettet. 
 
Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 utarbeider 
forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune. 
 

Målet med finansielle handlingsregler vil være å sikre en bærekraftig økonomisk 
utvikling av kommunen som ivaretar økonomisk handlingsrom, også for fremtidige 
kommunestyrer.  Dette skal sikre gode tjenester for kommende generasjoner i 
kommunen.  

 
I dette notatet drøftes ulike finansielle indikatorer som kan vedtas som finansielle 
handlingsregler.  Dette er ment som et underlag for en drøfting i arbeidsgruppen.  
 
Rådmannen foreslår at arbeidsgruppen består av Formannskapet, 
Rådmannsgruppen, Controller og Økonomisjef. Det avholdes tre drøftinger i forkant 
av formannskapsmøtene 2019. 
 
Kommuneloven 
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Stortinget vedtok 7.juni 2018 ny kommunelov. Den største endringen ved ny 
kommunelov har vært å lovfeste det kommunale selvstyret og enkelte prinsipper for 
forholdet mellom nasjonale myndigheter og det kommunale selvstyret. 
 
Et annet sentralt moment i ny kommunelov har vært å tydeliggjøre kommunens 
ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Et sentralt moment i 
ny kommunelov har vært å klargjøre at kommunen må ha god styring og kontroll med 
egen virksomhet. Kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom 
på lang sikt tydeliggjøres i loven, blant annet ved at det innføres overordnede 
bestemmelser om økonomiforvaltningen som skal sikre:  

 At det er kommunens eget ansvar å ha en langsiktig økonomiforvaltning; 
 Samordnede og realistiske planer for egen økonomi og for lokalsamfunnets 

utvikling; og 
 Forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning.  
 Vesentlig finansiell risiko  

Ås kommunes reglement for finans- og gjeldsforvaltning. 

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning ble vedtatt av kommunestyret 15.5.2018, 
jf. vedlagt reglement. Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for 
hvordan kommunens finans- og gjeldsforvaltning skal skje ved å definere det 
risikonivå som er akseptabelt for plassering av likvide midler og opptak av lån.  
Ås kommune skal ha strenge krav til sosiale forhold, etikk og miljø i sin 
finansforvaltning. Alle finansielle plasseringer skal minimum tilfredsstille kravene som 
settes av Statens Pensjonsfond utland.  
Kommunens finansielle posisjoner skal forvaltes som helhet hvor en søker å oppnå 
lavest mulige finansutgifter over tid, samtidig som det sikres forutsigbarhet i 
kommunens finansielle stilling.  
Finansiell risiko 

Den nye kommuneloven pålegger kommuner å forvalte finansielle midler og gjeld på 
en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko.  

Begrepet finansiell risiko er ment å dekke alle former for finansiell risiko, herunder 
kredittrisiko, renterisiko og likviditetsrisiko, og gjelder både gjeld og finansielle 
plasseringer. Risikovurderingen må gjøres i lys av at finans- og gjeldsforvaltningen 
skal sikre det økonomiske grunnlaget for å ivareta kommunens oppgaver, og at 
kommunen til enhver tid må kunne dekke sine betalingsforpliktelser. Departementet 
viser til at en kommunes finansielle risiko er et dynamisk begrep, og at stresstesting 
av porteføljen vil kunne være et nyttig virkemiddel for å vurdere risikoen. Eksempel 
på en stresstest kan være å teste effekten på kommunens netto driftsresultat for 
kommende 4 år ved en rente oppgang på 1 %.   

Finansielle handlingsregler tilpasset kommunen 

Ut fra Kommunalbankens erfaringer i dialog med kommunene, er det per i dag stor 
variasjon i hvor stor grad kommunene bruker finansielle måltall i den økonomiske 
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styringen. Fokuset er ofte på å få saldert et budsjett i balanse, og kanskje klare en 
prosent eller to i netto driftsresultat i økonomiplanperioden.  Den finansielle styringen 
av Ås kommune preges også av dette fokuset..  

Kommuner som lykkes med langsiktig økonomisk styring har ofte gjennomført en 
grundig prosess med å utarbeide og velge måltall som passer for kommunen. Det vil 
ikke nødvendigvis være slik at en vekstkommune med høye frie inntekter og store 
fond bør styre etter de samme måltallene som en fraflyttingskommune med lav 
skatteinngang. Variasjonen mellom kommunene i Norge er stor og det vil også 
måltallene være.  

Eksempler fra andre kommuner  

Flere kommuner har vedtatt finansielle handlingsregler. Men mange av disse er 
større kommuner som det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig for Ås kommune å 
sammenligne seg med, f. eks Bergen og Trondheim. Rådmannen har sett nærmere 
på de vedtatte handlingsregler for Drammen kommune og Lørenskog kommune. 
Dette kan være eksempler på utforming av handlingsregler.  Selve nivået på 
måltallene må tilpasses kommunen.  

 

Lørenskog kommune: 

- Kommunens netto driftsresultat skal gjennomsnittlig utgjøre minst 2 % av 
kommunens brutto driftsinntekter i planperioden. 

- 40 % av de samlede investeringer, målt som et gjennomsnitt i planperioden, 
søkes finansiert ved bruk av egne midler. 

- Kommunens disposisjonsfond bør utgjøre minimum 5 % av kommunens 
samlede drifts-inntekter  

- Kommunens investeringsfond bør utgjøre minimum 2 % av kommunens 
samlede drifts-inntekter 
 

Drammen kommune:  
- Drammen kommune skal ha en fondsreserve (disposisjonsfond) som til enhver 

tid er på minimum 5 prosent av bykassens brutto driftsinntekter. 
- Drammen kommune skal ha et ”rentesikringsfond” som inngår i 

disposisjonsfondet som til enhver tid utgjør minimum 2 prosent av kommunens 
samlede lånegjeld, eksklusiv gjeld til Husbanken knyttet til ordningen med 
startlån  

- Drammen kommune skal ha et eier-risikofond på minst 20 millioner kroner - .  
- Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av investeringer i Drammen 

Eiendom KF og Drammen bykasse på minimum 20 – 25 prosent av ikke-
rentable investeringer1 korrigert for tilskudd og merverdiavgift.  

Aktuelle måltall for Ås kommune  

Ås kommune er en vekstkommune med et inntektsnivå under landssnittet (ca 95%). 
Kommunens finansielle måltall bør derfor vurderes i lys av dette.  Måltallene bør 
derfor vurderes opp mot gjennomsnittet for tilsvarende kommuner. Her kan 
gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 7 være en god benchmark.  
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Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat er driftsinntekter og finansinntekter minus driftsutgifter og 
finansutgifter. Indikatoren regnes ofte som den viktigste for kommunenes økonomi. 
Netto driftsresultat gir i de fleste tilfeller et bilde på hvor mye som er igjen for å 
investere eller bygge opp reserver, og sier noe om handlefriheten til en kommune.  
Teknisk beregningsutvalg for kommunene (TBU) anbefaler et nivå på minimum 
1,75% over tid. Ås kommunes regnskap for 2018 viser et netto driftsresultat 1,9 %. 
Kommunegruppe 7 ligger på 2,6 %.  
Et måltall på 1,75 % over tid er et aktuelt nivå for Ås kommune.  Ved å vedta et 
budsjett som er på minimum 1,75 % netto driftsresultat har kommunen en nødvendig 
buffer mot uforutsette forhold og kan også budsjettere med å avsette midler til 
disposisjonsfond.  

 

Disposisjonsfond 

Kommunens fond viser hvor mye som er satt av til framtidige drifts- og 
investeringsformål og er et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Fylkesmannen 
anbefaler at disposisjonsfondet til enhver tid utgjør minst 4 % av driftsinntektene. Det 
er for at kommunen skal ha en buffer mot uforutsette hendelser og økte kostnader.   
Uforutsette endringer i kommunens inntekter, som for eksempel skattesvikt og/eller 
økte ut-gifter i form av ekstraordinære driftstiltak, fordrer at kommunen har 
nødvendige reserver. Reservene bør bygges opp til et nivå som gjør at det er 
finansiell kraft til å tåle relativt betydelige endringer i inntekts- eller utgiftsnivå. Hvilket 
nivå som er riktig vil avhenge av flere forhold, ikke minst hvor høy risiko som legges 
inn i budsjettene. 
Disposisjonsfondet må i vurderes opp mot kommunens inntektsnivå og nivå på 
lånegjeld.  Da Ås kommune har høy lånegjeld og lavt inntektsnivå bør måltallet settes 
høyere. Kostragruppe 7 har 12 % disposisjonsfond. 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Follo - 0,1 2,0 3,3 4,7 1,4 1,4 2,1 2,5 4,8 4,0 4,3 1,5 3,2 3,7 2,5

Gruppe 07 0,0 1,8 2,5 4,5 1,3 - 0,5 2,0 2,4 2,2 2,5 2,8 1,1 3,4 4,1 2,6

Akershus 2,3 3,2 4,3 6,5 3,4 1,1 3,6 3,3 3,6 3,9 4,0 2,3 3,8 5,2 4,8

Landet 0,5 1,9 3,5 5,6 2,3 0,0 2,7 2,1 2,0 2,7 2,3 1,0 2,7 3,8 3,5

ÅS 1,7 0,2 1,8 4,4 2,1 - 3,2 - 0,8 2,5 0,9 3,4 3,0 0,4 3,7 3,6 1,8

- 4,0

- 2,0
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Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
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Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter 

Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntektene gir en indikasjon på hvor stor del av 
kommunens inntekter som må gå til å betjene renter og avdrag. Øker denne 
indikatoren må kommunen bruke en større andel av sine inntekter på å betjene gjeld. 

Kostragruppe 7 har langsiktig gjeld i % av driftsinntekter på 209 %. Ås kommune 
ligger på 219 %.  

Dersom det settes et måltall som er under dagens nivå på 219 % betyr dette at 
kommunen i dag må redusere investeringene eller øke egenfinansieringen av 
investeringer for å å nå måltallet.  Alternativt kan man også utsette investeringer til 
kommunen har fått økte inntekter gjennom flere innbyggere.  
En vekstkommune må påregne å ha noe høyere langsiktig gjeld enn landssnittet. 
Dette fordi kommunen må investere for å møte økte behov for tjenester som følge av 
befolkningsvekst. Men det er viktig å finne en god balanse mellom investeringstakten 
og demografiveksten.  Kommunen kan ikke investere mer enn det kommunen har 
driftsmidler og likviditet til å betjene av renter og avdrag. Men kommunen kan heller 
ikke vente for lenge med å gjennomføre nødvendige kapasitetsutvidelser som er 
nødvendig for å møte demografisk vekst.  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Follo 1,5 2,6 4,3 5,2 6,3 5,2 5,6 6,0 6,2 8,3 9,8 11,0 12,1 13,1 13,8

Gruppe 07 3,1 4,8 5,1 5,7 6,5 5,7 5,4 5,7 5,6 5,8 7,2 7,9 8,5 10,3 12,0

Akershus 5,1 6,8 7,9 10,1 11,1 9,9 9,8 8,9 8,8 11,0 11,4 11,9 12,1 14,3 16,8

Landet 2,8 3,4 3,6 4,8 5,5 4,8 4,6 4,5 4,5 4,8 5,1 5,2 5,7 7,1 8,4

ÅS 1,2 1,2 1,9 3,2 4,6 0,8 0,6 3,0 2,5 2,7 4,6 6,6 7,5 9,7 11,3
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Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
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Egenfinansiering av investeringer

En tilstrekkelig høy egenfinansiering av investeringer bidrar til lavere
gjeldsoppbygging, mindre renter og avdrag og dermed økt netto driftsresultat og
overskudd.

En forutsetning for at kommunen skal kunne egenfinansiere en andel av
investeringene er at kommunen har et positivt netto driftsresultat som gir rom for
avsetning til disposisjonsfond. Egenfinansiering av investeringer gjennom å redusere
kommunens disposisjonsfond gir ikke økonomisk bærekraft over tid.

Stresstest

Det kan utarbeides en årlig stresstest som innarbeides i kommunens
handlingsprogram. Denne kan for eksempel vise effekten dersom rentenivået blir 1 %
høyere enn det Rådmannen har budsjettert for kommende 4 års periode. Med økte
renter får kommunen økte rentekostnader. Dette medfører redusert netto
driftsresultat som igjen medfører redusert avsetning til disposisjonsfond.

Rentebufferfond

Store uforutsette renteøkninger kan medføre tapping av kommunens
disposisjonsfond. Det er derfor viktig at kommunen har rentebufferfond. Ås kommune
har i dag et rentebufferfond på 5 mill kr. I Handlingsprogrammet for 2019-2022 er det
lagt opp til å øke dette fondet til 10 mill. kr. Dette gir kommunen en buffer for å dekke
en ekstraordinær renteøkning.
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Forslag til videre prosess 

12. mars: Drøftingsnotat behandles i Rådmannsgruppen 
13. mars: Forslag til prosess og fremdriftsplan legges frem for Formannskapet 
24. april. Drøfting i Formannskapet  
5. juni: Formannskapet vedtar forslag til finansielle handlingsregler som innarbeides i 
HP 2020-2023 
11. desember: Kommunestyret vedtar HP 2020-2023 med  finansielle 
handlingsregler. 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
         


