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1 – Hjemmel og lovgrunnlag  
 
Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens § 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og 
fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 nr. 635.   
 
Reglementet dekker hele kommunens finansforvaltning og er gjeldende til kommunestyret vedtar 
et nytt finansreglement. Reglementet skal vedtas minst en gang i hver valgperiode.  
 
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal følges der hvor det kommer til anvendelse.  
 
 
2 – Hvem fullmakten gjelder for 
 
Fullmakten gjelder for rådmannen og de rådmannen utpeker til å utøve finansforvaltningen for 
kommunen.  
 
 
3 – Formål  
 
Finansreglementets formål er å etablere retningslinjer og rammer for forvaltningen av kommunens 
finansportefølge – herunder å definere det risikonivå som gjelder for finansielle plasseringer og 
låneopptak.  
 
 
4 – Reglementets rammer 
 
Reglementet inneholder bestemmelser som hindrer kommunen i å ta vesentlig finansiell risiko i sin 
finansforvaltning – herunder:  
 

 Balanse mellom avkastning, likviditet og risiko.  
 Samsvar og balanse mellom kompleksitet i investeringsprodukter og kommunens egen 

kunnskap om finansforvaltning.  
 
 
5 – Reglementets retningslinjer 
 
5.1 – Overordnet finansiell strategi  
 
Rakkestad kommunes finansportefølge forvaltes som en helhet – der målsettingen er å oppnå 
lavest mulig netto finansutgifter over tid innenfor en akseptabel risiko.  
 
Kommunen påtar seg en finansiell risiko ved disposisjoner som gjelder plassering og lån av midler. 
Finansforvaltningen skal drives på en sånn måte at kommunen ikke påtar seg vesentlig finansiell 
risiko.  
 

Risikospredning er viktig. Krav til risikospredning angis under den enkelte aktivaklasse. I avveining 
mellom økt avkastning og risiko prioriteres redusert risiko.  
 

Rakkestad kommunes finansportefølge grupperes som følger:  
 

 Likviditetsreserve og overskuddslikviditet.  
 Midler til langsiktig forvaltning.  
 Lån.  

 
Rakkestad kommune har i overskuelig framtid ikke midler (unntak for to obligasjoner i 
Sparebanken Møre som blir avviklet ved forfall) som kan være gjenstand for langsiktig forvaltning. 
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Av den grunn inneholder reglementet ikke regler og rammer for denne type forvaltning. Det må 
revideres og vedtas på nytt hvis tiltaket på et tidspunkt blir aktuelt.  
 
Rentebærende finansportefølge består altså i øyeblikket av likviditetsreserve, overskudds-likviditet 
og lån.     
 
 
5.2 – Likvide midler 
 
Rakkestad kommune skal til enhver tid – inklusive trekkrettigheter – ha midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser ved forfall.  
 
 
5.2.1 – Sammensetning av likvide midler 
 
Rakkestad kommunes likvide midler er satt sammen som følger:  
 
Likviditetsreserven:  
 
Likviditetsreserven sikrer kommunen sitt behov for likviditet som oppstår på grunn av tids-
forskjeller mellom inn- og utbetalinger. Likviditetsreserven inkluderer også trekkrettigheter innen 
konsernkontosystemer.  
 
Rakkestad kommune skal til enhver tid holde en likviditetsreserve – inklusive trekkrettigheter – 
som utgjør 4 prosent av driftsinntektene.  
 
Overskuddslikviditet:  
 
Overskuddslikviditet er definert som likviditetsoverskudd bestående av likvide midler utover 
nødvendig likviditetsreserve.  
 
 
5.2.2 – Likviditetsreserve og overskuddslikviditet  
 
Rakkestad kommunes likviditetsreserve skal plasseres på konsernkonto (eller som annet 
bankinnskudd) i den bank som det er inngått slik avtale med. 
 
Overskuddslikviditet kan plasseres/investeres innenfor de tidshorisonter som likviditets-prognosene 
tillater.  
 
Målsetting: Å oppnå inntil 0,5 prosent høyere avkastning enn bank.  
 
Følgende aktivaklasser kan benyttes:  
 
Aktivaklasse Rammer 
 
Innskudd i bank Inntil 100 prosent av ledig overskuddslikviditet 
Andeler i verdipapirfond Inntil 60 prosent av ledig overskuddslikviditet 
 
Rakkestad kommune kan plassere midler i norske banker. Før innskudd av større midler (NOK 10 
millioner) skal rentetilbud fra flere banker innhentes. Løpetiden for tidsinnskudd i bank kan ikke 
overstige tolv måneder.  
 
Referanseindeks: Innskuddsrente ifølge bankavtalen.  
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Andeler av verdipapirfond 
 
Rakkestad kommune kan plassere midler i verdipapirfond notert i NOK. Disse verdipapirfond med 
rammer av samlet overskuddslikviditet kan benyttes: 
 
Aktivaklasse                                       Rammer                    Referanseindeks 
 
Pengemarkedsfond, durasjon inntil seks måneder               Inntil 75 pst.                  ST1X (statsobl. Indeks 0,25 år) 
Pengemarkedsfond, durasjon inntil tolv måneder                Inntil 50 pst.                  ST2X (statsobl. Indeks 0,5 år) 
Pengemarkedsfond, durasjon inntil tre år                           Inntil 25 pst.                  ST4X (statsobl. Indeks 3 år) 
 
 
Kredittrisiko på renteplasseringer 
 
Rentebærende investeringer kan gjøres i verdipapirfond med bedre eller lik gjennomsnitt 
kredittrating som beskrevet nedenfor: 
 
Aktivaklasse  Rammer 
 
1 – Beste kredittrisiko – rating AAA til A- Inntil 75 prosent av ledig overskuddslikviditet. 
2 – Moderat kredittrisiko – rating BBB+ til BBB- Inntil 25 prosent av ledig overskuddslikviditet 
 
Beste kredittrisiko: 
 
Lån med kredittrating lik eller bedre enn A- - som i hovedsak er stat og statsgaranterte, norske 
fylkeskommuner og kommuner og større finansinstitusjoner (20 prosent BIS-vekt).  
 
Moderat kredittrisiko: 
 
Lån med kredittrating lik eller bedre enn BBB- - som i hovedsak omfatter banker og kredittforetak 
(finansinstitusjoner) med forvaltningskapital større enn NOK 3 milliarder.  
 
Rakkestad kommune påtar seg finansiell risiko ved plassering av midler. Før transaksjoner 
gjennomføres skal risiko være analysert og klart definert. Før plassering i bank skal kommunen 
evaluere eventuell kredittrisiko forbundet med plasseringen. Størrelsen på innskudd skal vurderes i 
forhold til bankens størrelse, og ikke overstige 3 prosent av bankens forvaltningskapital.     
 
Det skal ikke være begrensinger på uttaksretten i verdipapirfond, og midlene skal være tilgjengelig 
i løpet av maksimalt fem dager. 
 
5.3 – Låneportefølgen 
 
5.3.1 – Sammensetningen av kommunens lån  
 
Rakkestad kommunes lån settes sammen med henblikk på å oppnå overordnede målsettinger for 
finansportefølgen. Med grunnlag i likvide midler, fordeles låneportefølgen slik at overordnede mål 
for finansportefølgens varighet og risikoprofil realiseres.  
 
Styringen av låneportefølgen har til formål å skape den ønskede utvikling i kommunens netto 
renteutgifter.  
 
Låneportefølgen skal bestå av færrest mulig lån – dog slik at refinansieringsrisiko begrenses. 
Følgende premisser gjelder:  
 
1 – Låneopptak gjennomføres til markedets gunstigste betingelser. Det innhentes tilbud fra   
      minst tre aktuelle långivere – dog kan unntak gjøres ved låneopptak i statsbank (for  
      eksempel startlån i Husbanken).  
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      Hvis Rakkestad kommune inngår innkjøpssamarbeid, gjøres låneopptak i henhold til  
      inngåtte avtaler.  
 
2 – Alle lån tas opp i norske kroner (NOK).  
 
3 – Enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 35 prosent av total låneportefølge.  
 
4 – Minst 60 prosent av langsiktig gjeld skal til enhver tid løpe med faste renter – tolv  
      måneder eller lengre tidshorisont. 
 
5 – Den samlede gjelds gjennomsnittlige rentebinding skal så langt mulig ligge (jf. dog punkt  
      4 ovenfor) mellom 3 og 6 år.  
  
6 – Lån med forfall ett år fram i tid skal maksimalt utgjøre 20 prosent av den totale  
      låneportefølgen.      
 
7 – Lån tas opp som serielån – der kommunen betaler årlige avdrag på lånene.  
 
 
5.3.2 – Finansieringskilder 
 
Rakkestad kommune kan ved opptak av lån ta i bruk alle tilgjengelig finansieringskilder.  
 
 
5.3.3 – Rentesikringsinstrumenter (Derivater) 
 
For bruk av ikke rentebærende finansinstrumenter (renteavtaler, rentebytteavtaler) gjelder 
følgende regler: 
 
1 – Rakkestad kommune kan i sin gjeldsforvaltning ta i bruk rentebytteavtaler (renteswaps)   
     og framtidige renteavtaler (FRA). Bruk av andre ikke rentebærende finansielle          
     instrumenter er ikke tillatt.  
 
2 – Det er ikke tillatt å løsrive derivathandel fra den øvrige finansforvaltning, og beregninger  
      under punkt 5.3.1 skal inkludere SWAP- og FRA-kontrakter. Formålet med hver derivat- 
      kontrakt skal dokumenteres, og kontraktene skal knyttes til underliggende lån eller låne- 
      portefølgen som sådan.  
 
      Bare større banker med bred erfaring på området, kan være motpart til kommunen i    
      denne typen avtaler 
 
 
6 – Fullmakter 
 
Innenfor reglementets retningslinjer og rammer, er følgende fullmakter delegert til rådmannen:  
 
1 – Gjøre låneopptak etter vedtak fattet av kommunestyret.  
 
2 – Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.  
 
3 – Godkjenne rentebetingelser på lån. 
 
4 – Stå for den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler – herunder: 

- Inngå avtaler om kjøp og salg av verdipapirfond.  
- Foreta plasseringer på særvilkår. 
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5 – Inngå avtale om ekstern bistand til styrkning av kommunens finanskompetanse –  
      herunder:  

- Avtaler om generell finansiell kompetanse.  
- Avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler og kommunens 

gjeldsportefølge (aktiv forvaltning).  
- Avtaler om bruk av derivater innen de rammer som går fram av 5.3.3.  

 
 
7 – Rapportering til kommunestyret  
 
Rådmannen rapporterer om status i finansforvaltningen pr. 30.04. og 31.8 (første og andre tertial) 
hvert år. I tillegg legges det ved årets slutt fram en rapport som viser utvikling og status gjennom 
året. Denne viser følgende elementer: 
 

1 – Sammensetningen av aktiva og passiva.  
 
2 – Markedsverdi – samlet og fordelt på ulike aktiva og pålydende verdi for passiva.  
 
3 – Løpetid på passiva og plasseringer.  
 
4 – Vesentlige markedsendringer. 
 
5 – Avvik mellom faktisk forvaltning og finansreglementets krav.  
 
6 – Endringer i risikoeksponering.  
 
7 – Markedsrenter og rentebetingelser.  
 
8 – Rådmannens vurderinger relatert til elementene i finansforvaltningen – rentebetingelser  
      (avkastning), vesentlige markedsendringer og forandringer i risikoeksponering.  

 
Ved vesentlige endringer i finansmarkedene som gjør det nødvendig å foreta store tilpasninger i 
finansportefølgen, skal kommunestyret straks orienteres.  
 
 
8 – Konstatering av avvik og vurdering  
 
 
8.1.1 – Konstatering av avvik 
 
Ved konstatering avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal slikt 
avvik straks lukkes. Avviket sånn som det har framstått, og økonomiske konsekvenser av avviket 
rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer.  
 
 
8.1.2 – Risikovurderinger  
 
Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende egne risikovurderinger: 
 

 Renterisiko for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for  
      driftsformål og gjeldsportefølgen sett i sammenheng. 
 
 Gjeldsbetraktning som illustrerer regnskapsmessig renterisiko angitt i NOK ved en  

1 prosent andel generell endring i rentekurven.   
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8.1.3 - Kvalitetssikring 
 
Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse undersøke om 
finansreglementet etablerer rammer for en finansforvaltning som er i tråd med så vel 
finansforskriftens som kommunelovens regler. I disse vurderinger, inngår også å se på rutinene for 
håndtering av finansiell risiko, og rutinene for å avdekke avvik fra finans-reglementet. 
 
Rådmannen har ansvar for at slike eksterne vurderinger hentes inn. 
 
Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 
kommunestyret vedtar et nytt, revidert reglement. I den forbindelse skal det også rapporteres på 
utført kvalitetssikring av rutinene. 
 
 


