Farsund kommune

Reglement for
finansforvaltning

Vedtatt i Farsund kommunestyre i møte den 16.04.2013.
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1
1.1

Formål, målsetting , lovhjemler og risiko
Formål

Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens
formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser for å
kunne gi et best mulig tjenestetilbud. Farsund kommunes finansielle posisjoner skal
forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid
samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

1.2

Målsetting og lovhjemler

Kommunens rammebetingelser følger av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om
kommuner og fylkeskommuner § 52, og forskrift om kommuner og fylkeskommuners
finansforvaltning av 1. april 2001.
Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning
kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og på en slik måte at
kommunen har midler til å dekke sine løpende forpliktelser.
Reglementet omfatter også virksomhet i kommunale foretak etter kommuneloven kapittel
11 og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. I den grad disse
virksomhetene har egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet.
Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva
som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. Kommunelovens § 52.
Farsund kommune kan ikke pådra seg finansiell risiko utover rammer som er vedtatt i dette
reglementet eller benytte finansielle instrumenter i sin finansforvaltning som ikke er
eksplisitt nevnt i dette reglement.
Farsund kommune skal ha kunnskap om finansforvaltning som til enhver tid er tilstrekkelig
for at kommunen kan utøve sin finansforvaltning i tråd med finansreglementet.

1.3

Etiske retningslinjer

Ved vurdering av selskap det skal investeres i, legges selskapets hovedaktiviteter til grunn.
Det skal ikke investeres i selskapet som har vesentlig andel i virksomheten innen
produksjon av våpen, alkohol, tobakk og pornografi eller som strider mot generelle
oppfatninger av menneskerettigheter.

1.4

Fullmakt

Innenfor de generelle retningslinjer delegeres følgende fullmakter til
rådmannen/administrasjonssjefen:
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Gjennomføre den løpende forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål.
Gjennomføre opptak av nye lån, herunder valg långiver/finansieringskilde, rentevilkår,
avdragstid innenfor gitte maksimaltid og øvrige betingelser.
Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.
Inngå avtaler om kjøp og salg av rentesikringsinstrumenter.
Gjennomføre forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva, herunder inngå avtaler om
aktiv forvaltning.
Velge kommunens bankforbindelse etter forutgående konkurranseutsettelse.

Rådmannen/administrasjonssjefen gis fullmakt til å signere avtaler som følger av å
gjennomføre finansforvaltningen for kommunen,

1.5

Rapportering

Formannskap og kommunestyret gis en skriftlig rapport over status og utvikling for
porteføljene (gjeldsportefølje og plasseringsportefølje) i forbindelse med
tertialrapporteringen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til
kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av:
a) Aktiva
Sammensetning 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
Sammensetning av passiva
Løpetid for passiva
Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva
Vesentlige markedsendringer
Endringer i risikoeksponeringer
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
Markedsrenter og egne rentebetingelser
Aktiva og passiva skal måles mot 3 mnd Nibor.

1.6

Håndtering av avvik

Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet lukkes normalt
umiddelbart og senest til neste tertialrapport, med mindre kommunestyret samtykker i en
lengre periode for å begrense eller unngå muligheter for tap. Det må i tilfelle av at man
derved påtar seg en økt risiko for tap, komme tydelig frem for kommunestyret før et
eventuelt samtykke om utsatt frist gis. Det må også fremgå hvor lang en eventuell
utsettelse strekker seg.
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Eventuelle avvik mellom de posisjoner som er gjort før dette reglementet vedtas, og
tidligere foretatte investeringer, trenger ikke lukkes før de lukkes ut fra de forutsetninger
man inngikk investeringene ut fra.

1.7

kvalitetssikring av reglementet

Reglementet skal minimum hvert 4 år gjennomgås med tanke på kvalitetssikring og
forbedringer av kommunestyret, herunder de delegasjonsfullmakter som ligger i
reglementet.
Før endringer av reglementet kan godkjennes av kommunestyret skal det vurderes av
uavhengig kompetanse.
Uavhengig kompetanse med kunnskap om kommunal finansforvaltning skal ved utgangen
av hvert år kontrollere at forvaltningen har vært i henhold til lov, forskrift, dette
finansreglement og rutinene for finansforvaltningen.

1.8

Unntak fra reglementet

Kommunens videreutlånsordning (etablerings-/startlån fra Husbanken) er ikke omfattet av
nærværende reglement, dog slik at finansfaglige prinsipper skal anvendes så langt de
passer.
Kommunens portefølje av langsiktige utlån til og eierandeler i hel- og majoritetseide
selskaper underlegges ikke direkte i dette reglement.
Kommunes finansielle handel av elektrisk kraft under rammekontrakt for kjøp av
elektrisk kraft, er ikke omfattet av nærværende reglement.
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Rammer og retningslinjer for forvaltning av
ledig likviditet og andre midler beregnet på
driftsformål

Ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål til kommunen er den likviditeten
kommunen har til dekning av sine daglige utgifter. Likviditeten består av de til en hver tid
innestående midler på kommunens bankkonti, trekkrettigheter og plasseringer av
overskuddslikviditet i samsvar med dette reglement.
Ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål vil bestå av følgende deler:
Driftslikviditet: som skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge av
tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger. Kommunen skal til enhver tid ha en
driftslikviditet som er like stor som forventet likviditetsbehov de neste 30 dager.
Overskuddslikviditet: All ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål
utover driftslikviditeten utgjør overskuddslikviditeten. Plasseringen av kommunens
overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes i
likviditetsprognose, men ikke utover den tidshorisont som følger av dette reglement.
Formålet med likviditetsforvaltningen er og til enhver tid, ha tilstrekkelig ledig likviditet til
å dekke kommunens betalingsforpliktelser. Samtidig at ledig likviditet har en
markedstilpasset avkastning i forhold til slike midlers krav om sikkerhet og tilgjengelighet.

Rammer for plasseringer og regler for forvaltning.
Rådmannen/administrasjonssjefen gis fullmakt til å plassere kommunens ledige likviditet
og andre midler beregnet på drifts- og kapitalformål. Det tillates ikke å ta valutarisiko med
denne type likviditet.
Driftslikviditet skal som hovedregel plasseres som flytende innskudd uten tidsbinding
innenfor konsernkonto hos hovedbankforbindelse. Driftslikviditeten kan plasseres utenfor
konsernkonto hos hovedbankforbindelse innenfor følgende begrensninger:
a) Innskudd i norske finansinstitusjoner og utenlandske finansinstitusjoner etablert
i Norge. Finansinstitusjonen skal ha en forvaltningskapital på minimum NOK 1
MRD, en rating på minimum BBB+, og kommunes samlete innskudd i
finansinstitusjonen skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital.
b) Bankinnskudd skal ha maksimalt 2 dagers tidsbinding.

Overskuddslikviditet kan plasseres i:
a) Plassering av overskuddslikviditet i bank
1) Innskudd i norske finansinstitusjoner og utenlandske finansinstitusjoner
etablert i Norge. Finansinstitusjonen skal ha en forvaltningskapital på
minimum NOK 1 MRD, en rating på minimum BBB+ og kommunes
samlete innskudd i finansinstitusjonen skal ikke overstige 2 % av
institusjonens forvaltningskapital. Begrensingen gjelder ikke flytende
innskudd hos kommunens hovedbankforbindelse.
2) Bankinnskudd skal ha maksimalt 6 måneders tidsbinding
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b) Plassering av overskuddslikviditet i rentefond klassifisert som
pengemarkedsfond m/ lav risiko, pengemarkedsfond, obligasjonsfond 0-2 og
obligasjonsfond 2-4, Jfr. Verdipapirfondenes bransjestandard for informasjon og
klassifisering av rentefond innenfor følgende beløpsbegrensninger:

Volum

Pengemarkedsfond
m/lav risiko
0-100 %

Pengemarkedsfond
0-70 %

Maksimal
maks 15 % av fondets maks 10 % av
andel i fondet forvaltningskapital (FK) fondets FK

Obligasjonsfond
0-2
0-50 %

Obligasjonsfond
2-4
0-30 %

maks 10 % av
fondets FK

maks 10 % av
fondets FK

c) Plassering av overskuddslikviditet i sertifikater eller obligasjoner
1) Begrensninger sertifikater:
den norske stat/
statsforetak, norske
Sertifikater utstedt kommuner eller
eller garantert av: fylkeskommuner
1-12 mnd

Banker, finansinstitusjoner
eller
Norske kraftkredittforetak selskaper

Tidshorisont
Maks andel av
emisjonsbeløp
Maks andel av
forv.kapital

ingen begrensning
ingen begrensning

5%

Kredittkvalitet

ingen begrensning

A- eller bedre

NOK
0-100 %

NOK
0-50 %
maks 50 mill
for rating A
eller lavere,
maks 250 mill
for rating A+
eller bedre

Valuta
Volum

Begrensning per
utsteder

ingen begrensning

1-12 mnd

Solide norske
selskaper på
Oslo Børs

1-12 mnd

1-12 mnd

10 %

10 %

BBB eller bedre BBB eller bedre
NOK
0-50 %
maks 30 mill
for rating Aeller lavere,
maks 100 mill
for rating A
eller bedre

NOK
0-30 %
maks 20 mill
for rating Aeller lavere,
maks 50 mill
for rating A+
eller bedre

2) Begrensninger obligasjoner:
Obligasjoner
utstedt eller
garantert av:

den norske stat/
statsforetak, norske
kommuner eller
fylkeskommuner

Tidshorisont
Maks andel av
emisjonsbeløp
Maks andel av
forv.kapital

ingen begrensning
ingen begrensning

5%

Kredittkvalitet

ingen begrensning
NOK
0-50 %

Valuta
Volum

1 – 4 år

Banker, finansinstitusjoner
eller
kredittforetak
1 – 4 år

Norske kraftselskaper

Solide norske
selskaper på
Oslo Børs

1 – 4 år

1 – 4 år

10 %

10 %

A eller bedre

A eller bedre

A eller bedre

NOK
0-30 %

NOK
0-20 %

NOK
0-15 %

Reglement for finansforvaltning
Vedtatt av Farsund kommunestyre den 16.04.2013

Side 7 av 12

Begrensning per
utsteder

ingen begrensning

maks 50 mill for
rating A + eller
lavere, maks
150 mill for
rating AA- eller
bedre

Reglement for finansforvaltning
Vedtatt av Farsund kommunestyre den 16.04.2013

maks 20 mill

maks 10 mill

Side 8 av 12

3

Rammer og retningslinjer for forvaltning av
gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler

Formålet med forvaltningen er å sikre en lavest mulig finansieringskostnad, stabil
finansiering og god likviditet.

3.1

Rentevilkår

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere rentebindingsperiode ut fra oppfatninger om
framtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om
forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnadene. Kommunen bør ikke ha hele sin gjeldsportefølje

på samme rentevilkår. Rådmannen/administrasjonssjefen har fullmakt til å vurdere hvilke
rentebindinger som til enhver tid er gunstigst for kommunen.
I utgangspunktet bør kommunen ha minimum 20 % av sine lån bundet på lang sikt (minst 3
år) og minimum 1/3 på flytende rente.
Den del av porteføljen som har bundet rente bør ikke komme til forfall samtidig.

3.2

Lånetyper

Lån kan tas opp som banklån, lån i kredittforetak, lån i finansinstitusjoner, lån i
livselskaper og lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.
Lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag
Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.
Avdrag plassert på avdragsfond kan plasseres på mellomlang sikt med lav risiko i henhold
til forskrifter om plassering. Porteføljen kan ta i bruk rentebytteavtaler (renteswaps),
renteopsjoner (rentetak og rentegulv), og fremtidige renteavtaler (FRA) på samlet
gjeldsportefølje. Bruk av andre ikke-rentebærende finansielle instrumenter tillates ikke.

3.3

Låneopptak

Rådmannen/administrasjonssjefen velger lånetype, långiver og øvrige vilkår basert på
innhentede tilbud. For ordinære lån bør man innhente tilbud fra minst 2 långivere.
Rådmannen/administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår.

3.4

Generelt

Avdragene på kommunens gjeldsportefølje må oppfylle minimumskravene i
kommunelovens § 50 nr. 7, dvs gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde
kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.
Kortere avdragstid kan brukes i kommunen.
Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men dog slik at refinansieringsrisikoen
begrenses. Generelt skal følgende gjelde:
a) Ett enkelt lån skal ikke utgjøre mer enn 35% av den samlede låneporteføljen
b) Lån med forfall inntil 6 mnd fram i tid skal maksimalt utgjøre 65 % av den
samlede låneporteføljen
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Rådmannen/administrasjonssjefen gis fullmakt til enhver tid å velge å refinansiere lån av
hensyn til den strategiske finansforvaltningen. Rådmannen/administrasjonssjefen gis
fullmakt til å undertegne lånedokumentene.
Rådmannen/administrasjonssjefen er ansvarlig for at alle lånedokumenter med tilhørende
dokumentasjon arkiveres og oppbevares på en forsvarlig måte.
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Rammer og retningslinjer for plassering og
forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

4.1

Langsiktige finansielle aktiva.

Langsiktige finansielle aktiva er midler som ikke planlegges benyttet til drifts- eller
investeringsformål i økonomiplanperioden.
I Farsund er dette nærmere definert som vårt Kraftfond og kan også være det tilhørende
”Bufferfondet” som vil variere i størrelse.
Formålet med forvaltningen er å gi en best mulig avkastning over tid. Risikoen ved
plasseringen skal tillegges betydelig vekt. Det skal ikke foretas plasseringer som samlet
sett påfører kommunen vesentlig finansiell risiko sett i forhold til investeringstiden.
Til forvaltningen av disse midlene kan følgende instrumenter, plasseringer, benyttes:
 Bankinnskudd
 Rentefond
 Sertifikater
 Obligasjoner
 Utenlandske aksjefond
 Norske aksjefond
Begrensninger i fordeling av investeringen på de ulike aktivaklassene.
Plassering i bank:
a) Innskudd i norske finansinstitusjoner og utenlandske finansinstitusjoner etablert
i Norge. Finansinstitusjonen skal ha en forvaltningskapital på minimum NOK 1
MRD, rating på minimum BBB, og kommunens samlede innskudd i
finansinstitusjonen skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital.
Begrensingen gjelder ikke for flytende innskudd hos kommunens
hovedbankforbindelse.
b) Bankinnskudd skal ha maksimalt ha 4 års binding.
Plassering i rentefond klassifisert som pengemarkedsfond m/ lav risiko, pengemarkedsfond,
obligasjonsfond 0-2 og obligasjonsfond 2-4, Jfr. Verdipapirfondenes bransjestandard for
informasjon og klassifisering av rentefond innenfor følgende beløpsbegrensninger:

Volum

Pengemarkedsfond
m/lav risiko
0-100 %

Pengemarkedsfond
0-70 %

Maksimal
maks 15 % av fondets maks 10 % av
andel i fondet forvaltningskapital (FK) fondets FK

Obligasjonsfond
0-2
0-50 %

Obligasjonsfond
2-4
0-30 %

maks 10 % av
fondets FK

maks 10 % av
fondets FK

Plassering i sertifikater
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den norske stat/
statsforetak, norske Banker, finansSertifikater utstedt kommuner eller
institusjoner eller
eller garantert av: fylkeskommuner
kredittforetak
Tidshorisont
Maks andel av
emisjonsbeløp
Maks andel av
forv.kapital

1-12 mnd
ingen begrensning
ingen begrensning

5%

Kredittkvalitet

ingen begrensning

A- eller bedre

NOK
0-100 %

NOK
0-50 %

ingen begrensning

maks 2 % av
institusjonens
forvaltningskapital.

Valuta
Volum

Begrensning per
utsteder

1-12 mnd

Norske kraftselskaper

Solide norske
selskaper på
Oslo Børs

1-12 mnd

1-12 mnd

10 %

10 %

BBB eller bedre BBB eller bedre
NOK
0-50 %
maks 30 mill
for rating Aeller lavere,
maks 100 mill
for rating A
eller bedre

NOK
0-30 %
maks 20 mill
for rating Aeller lavere,
maks 50 mill
for rating A+
eller bedre

Plassering i obligasjoner
Obligasjoner
utstedt eller
garantert av:

den norske stat/
statsforetak, norske Banker, finanskommuner eller
institusjoner eller Norske kraftfylkeskommuner
kredittforetak
selskaper

Tidshorisont
Maks andel av
emisjonsbeløp
Maks andel av
forv.kapital

ingen begrensning
ingen begrensning

5%

Kredittkvalitet

ingen begrensning

Valuta
Volum

Begrensning per
utsteder

1 – 10 år

1 – 5 år

Solide norske
selskaper på
Oslo Børs

1 – 4 år

1 – 4 år

10 %

10 %

A eller bedre

A eller bedre

A eller bedre

NOK
0-50 %

NOK
0-30 %

NOK
0-20 %

NOK
0-15 %

ingen begrensning

maks 2 % av
institusjonens
forvaltningskapita
l

maks 20 mill

maks 10 mill

Utenlandske aksjefond, Plasseringer skal gjøres i fond. Maksimalt plassering i ett enkelt
fond er 10 % av totalt Kraftfond. Andelen utenlandske aksjefond skal ikke overstige 20 %
av totalt Kraftfond.
Norske aksjefond, Plassering skal gjøres i fond. Maksimal plassering i ett fond er 10% av
Kraftfond. Andelen norske aksjefond skal ikke overstige 20 % av totalt Kraftfond.
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