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1.

Hensikten med reglementet.

Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan kommunens finansforvaltning
skal skje ved å definere det risikonivå som er akseptabelt for plassering av likvide midler og opptak av
lån. Reglementet gjelder for Levanger kommune og virksomhet i kommunale foretak etter
Kommunelovens kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27.

2.

Hjemmel.

Reglementet er utarbeidet på bakgrunn av

• Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner fylkeskommuner § 52.
• Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009.
o trer i kraft fra 1. juli 2010.

3.
•

4.

Gyldighet.
Reglementet trer i kraft fra (01.07.2010) og gjelder inn til videre. Nytt finansreglement skal senest
vedtas innen utløpet av neste kommunestyreperiode. Finansreglementet skal senere vedtas minst
én gang i hver kommunestyreperiode.

Begrensninger.

Ingen andre enn de som fremgår av reglementet og underliggende fullmakter, instrukser og rutiner.

5.

Overordnet finansiell strategi/ -målsetting.

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den 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.

Kommunen har ikke langsiktige finansielle aktiva.

Kommunen skal unngå selskaper, forbindelser og verdipapirer der forretningsidé og etisk standard
kommer i konflikt med kommunens etiske standard. Dette gjelder forhold som knyttes til barn som
arbeidskraft, brudd på menneskerettigheter, miljøforurensning, våpenindustri og aktivitet som bryter
med norsk - eller eget lands - lovgivning.

6.

Retningslinjer og begrensninger – forvaltning av likvide midler.

Kommunens forvaltning av likvide midler skal utføres slik at den overordnede målsetningen for
finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende prognose for utviklingen i kommunens
likviditetsbehov for de neste 12 måneder. Forvaltningen av kommunens likvide midler skal baseres på
denne prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet dekkes, jfr kravet til størrelse på
grunnlikviditeten - samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås innenfor rammene for risiko i dette
reglement. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner.

Før handler foretas skal finansiell risiko vurderes. Likeledes skal alle posisjoner innen finansområdet
fortløpende overvåkes og vurderes med tanke på finansiell risiko.

Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler:
Grunnlikviditet; som skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge av tidsforskjellen
mellom inn- og utbetalinger. Kommunen skal til enhver tid holde en grunnlikviditet som er like stor
som forventet likviditetsbehov de neste 60 dager. All likviditet utover dette utgjør
overskuddslikviditet.
Overskuddslikviditet: midlertidig overskuddslikviditet bestående av likvide midler utover den
nødvendige grunnlikviditeten.

Generelle begrensninger:
•
•
•
•
•
•

Det kan ikke plasseres i aksjer eller egenkapitalbevis (grunnfondsbevis).
Det kan ikke plasseres midler i ansvarlige lån.
Det kan ikke plasseres i obligasjoner med varighet (rentebinding) lengre enn 1 år.
Det kan ikke plasseres i obligasjoner med løpetid (tid til innfrielse) lengre enn 3 år.
Plasseringer i rentefond kan kun foretas dersom gjennomsnittlig varighet i fondet er begrenset
til maksimalt 0,5 år og ingen enkeltpapirer i fondet har varighet over 1 år.
Gjennomsnittlig varighet på kommunens samlede plasseringer i rentebærende verdipapirer kan
ikke overstige 0,5 år.

Strategiske retningslinjer
Kommunens grunnlikviditet skal alltid plasseres innenfor konsernkonto eller som øvrige løpende
oppsigelige bankinnskudd.
Plasseringen av kommunens overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den investeringshorisont som
avdekkes i likviditetsprognosen. For plassering av kommunens overskuddslikviditet skal en søke å
oppnå tilfredsstillende avkastning innenfor rammene av lav risiko som gjelder i dette reglement.

Taktiske retningslinjer

Kommunens overskuddslikviditet kan plasseres på konsernkonto, og innenfor de begrensninger som
følger ovenfor, plasseres i følgende rentebærende instrumenter:
1. Sertifikater og obligasjoner utstedt av Den norske Stat eller garantert av Den norske Stat,
herunder statsforetak.
2. Sertifikater og obligasjoner utstedt av norske kommuner og fylkeskommuner, eller sertifikater
og obligasjoner garantert av kommuner eller fylkeskommuner.
3. Sertifikater og obligasjoner utstedt av norske banker, finansinstitusjoner og kredittforetak der
utsteder er vurdert til en rating på BBB- eller bedre.
4. Andeler i pengemarkeds-/ obligasjonsfond, med kredittvekt inntil 20%, forvaltet av
velrenommerte forvaltningsselskaper etablert i Norge.
5. Tidsinnskudd i bank med inntil 1 års løpetid.
Beløpsbegrensninger
For plasseringer nevnt i pkt. 1 settes det ingen øvre beløpsramme for kommunens plasseringer.
For plasseringer nevnt i punkt 2 og 3, settes en maksimal eksponering på max. 3 mill.kroner og max.
10% pr utsteder. Prosentsatsen regnes ut fra det totale volum plassert utenfor konsernkonto i bank.
Prosentbegrensningen settes likevel til 20% såfremt den nominelle eksponering pr utsteder ikke
overskrider 3 millioner kroner. Nominell eksponering pr utsteder skal ikke utgjøre mer enn 10
millioner kroner.
For plasseringer nevnt i pkt 4 settes en maksgrense på 10% av fondets verdi, og en beløpsgrense på
maksimalt 10 millioner kroner pr. fond.
For plasseringer nevnt i punkt 5 settes en beløpsgrense på 10 millioner pr bank når innskuddet ikke er
hos hovedbankforbindelsen.

Plasseringer i og utenfor utenfor bank benchmarkes mot 3 måneders Niborrente.

7.

Retningslinjer og begrensninger – forvaltning av låneporteføljen.

Kommunens lån skal sammensettes slik at den overordnede målsetningen for finansporteføljen
oppnås. Dette innebærer at kommunen til enhver tid er likvid og betalingsdyktig.

Sammensetting av kommunens lån.
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.

Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men dog slik at refinansieringsrisikoen begrenses.
Generelt skal følgende gjelde:

• Ett enkelt lån skal ikke utgjøre mer enn 35% av den samlede låneporteføljen.

• Lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal maksimalt utgjøre 40% av den samlede
låneporteføljen.
• Lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag.
• Finansiering kan skje gjennom leasing.
• Lån kan tas opp i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i sertifikat‐ og
obligasjonsmarkedet.
• Gjennomsnittlig varighet/rentebinding på låneporteføljen skal være mellom 0 og 4 år.
• Andelen lån med flytende rente skal minimum være 20%.
• Andelen lån med fast rente skal minimum være 20%.
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal innhentes minst 2
konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Dersom det vurderes formålstjenlig, kan det gjøres unntak
fra denne reglen for situasjoner hvor kommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån
gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat. Kommunen skal over tid benytte ulike
tilretteleggere. Prinsippet om konkurrerende bud kan også fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks
etableringslån i Husbanken).

Benchmark.
Finansreglementet legger opp til en miks av fast- og flytende rente. Kommunens lånerente vil bli
benchmarket mot en referanserente som består av 3M-niborrente (34% vekt) og 4-års fastrente (66%
vekt).

8.

Tillatte rentesikringsinstrumenter.

Følgende rentesikringsinstrumenter er tillatt tatt i bruk i finansforvaltningen:

• fremtidige renteavtaler (FRA)
• rentebytteavtaler (renteswapper)
• renteopsjoner
Instrumentene skal kun brukes i sikringsøyemed og eksponeringen kan ikke overstige de
underliggende plasseringer/lån.

9.

Fullmakter

Innenfor de generelle retningslinjer som følger av dette dokument delegeres følgende fullmakter til
rådmannen. Rådmannen kan delegere videre. Formannskapet skal holdes informert om den delegering
som rådmannen gir.

• Gjennomføre opptak av lån etter lovlig fattet vedtak av kommunestyret.

• Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.
• Godkjenne rentebetingelser på lån.
• Forestå den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler, herunder:
o inngå avtale om kjøp og salg av verdipapirer.
o inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond.
o foreta plasseringer på særvilkår.
• Inngå nødvendig avtale om ekstern bistand til nødvendig styrking av kommunens
finanskompetanse, herunder
o avtaler om generell finansiell rådgivning.
o Inngå avtaler om bruk av rentesikringsinstrumenter innenfor de
begrensninger som følger av pkt. 8.

10.

Rapportering

De ordinære årsberetninger skal inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens
finansportefølje har blitt forvaltet i det aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i
finansporteføljens sammensetning og risikoprofil fremgå.
Tertialrapporteringen skal omfatte en egen redegjørelse for finansporteføljen og dens utvikling.
Rapporteringen skal være sammenlignbar med rammene i dette reglementet og omfatter:
Aktiva:

•
•
•
•
•
•
•
•

Sammensetting av plasseringer i bank, rentepapirer og andeler i rentefond.
Avkastning, løpetid og varighet/gjennomsnittlig rentebinding.
Benchmarking.
Markedsverdi på plasseringer i rentepapirer/rentefond.
Vesentlige markedsendringer.
Endringer i risikoeksponering.
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet.
Markedsrenter og egne rentebetingelser.

Passiva:

• Oversikt over låneporteføljen med gjennomsnittlig rente, varighet og
låneporteføljens sammensetting av lån med fast‐ og flytende rente.
• Benchmarking.
• Verdi på låneporteføljen.
• Vesentlige markedsendringer.
• Endringer i risikoeksponering.
• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet.
• Markedsrenter og egne rentebetingelser.

11.

Rutiner for oppfølging av finansreglementet.

Det skal etableres administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen er gjenstand for
betryggende kontroll og at utøvelsen skjer i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og forskrift
om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning.

12.

Kvalitetssikring av reglementet.

Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig part med kompetanse om finansiell risiko
vurdere kommunens reglement for finansforvaltning. Dette er gjennomført ved at reglementet er
forelagt revisjonen.

