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1. Formålet med kommunens finans- og gjeldsforvaltning 
 

Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt 

stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte 

risikorammer.  

 

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 

  

• Kommunen skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende 

forpliktelser.  

• Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning 

innenfor definerte krav til likviditet og risiko hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene. 

• Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 

• Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi en god langsiktig avkastning til 

akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggere et best mulig 

tjenestetilbud. 
 

 

 

2. Finans- og gjeldsreglementets virkeområde 
  

Reglementet omfatter Lillehammer kommunes finansielle aktiva og passiva (gjeld). 

 

 

2.1.1 Finansielle aktiva. 

Dette reglementet omfatter investeringer i finansielle aktiva, klassifisert som omløpsmidler. 

 

Det er formålet med en investering eller plassering som er bestemmende for klassifisering 

som anleggsmiddel eller omløpsmiddel. 

 

Finansielt motiverte investeringer skal klassifiseres som omløpsmidler uavhengig av 

tidshorisont. 

 

Reglementet gjelder ikke finansielle anleggsmidler. 

Finansielle anleggsmidler er investeringer i verdipapirer ut fra næringspolitiske eller 

samfunnsmessige hensyn, og omfattes ikke av dette reglementet. Gruppen omfatter for 

eksempel aksjer og andeler i bedrifter som kommunen har interesse av å engasjere seg i på 

mer langsiktig basis, i henhold til «Eierskapspolitikk i Lillehammer kommune». 

 

 

2.1.2 Finansielle passiva – gjeld 

Dette reglementet omfatter kommunens portefølje av kortsiktig og langsiktig gjeld. Lån til 

videreformidling omfattes av reglementet. 

 

 

2.2 Hensikten med reglementet 

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. 

Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og 
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underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer 

de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide 

midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og 

forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. 

 

 

2.3 Hvem reglementet gjelder for 

Reglementet gjelder for Lillehammer kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i 

kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 9 og interkommunalt samarbeid etter 

kommuneloven §17.   

 

I den grad disse virksomhetene har en egen finans- og gjeldsforvaltning skal denne utøves i 

tråd med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent 

finans- og gjeldsreglement som er godkjent av kommunestyret.  

 

 

 

3. Hjemmel og gyldighet 
 

3.1 Hjemmel 

Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: 

 

• Kommuneloven 2018-06-22-83; §§ 14-2, bokstav e og 14-13 første ledd 

• Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner 
- FOR-2019-11-18-1520 

• Ny kommunelov kapittel 14 gjelder fra 01.01.2020, og forskrift om garantier og finans- og 

gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner 
- FOR-2019-11-18-1520 gjelder fra 01.01.2020 

 

 

3.2 Gyldighet 

• Reglementet trer i kraft fra og med 28.01.2022.  Finansreglementet skal vedtas minst én 

gang i hver kommunestyreperiode.  

• Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller 

annet politisk organ har vedtatt for Lillehammer kommunes finans- og gjeldsforvaltning. 

 

 

4. Forvaltning, forvaltningstyper og avkastningsmål 
 

I samsvar med bestemmelsene i forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i 

kommuner og fylkeskommuner skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens 

finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finans- og 

gjeldsreglementet er det vedtatt målsettinger, strategier og rammer for: 

• Forvaltning av kortsiktig likviditet 

• Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 

• Forvaltning av kommunens låneportefølje og øvrige finansieringsavtaler 

• Kortsiktig likviditet forvaltes med lav risiko og høy likviditet og har et avkastningsmål på 

NIBOR 3 måneder + 0,5% 

• Langsiktige finansielle aktiva som forvaltes med en lang tidshorisont har et avkastningsmål 

på NIBOR 3 måneder  + 2,5% 
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4.1 Kortsiktig likviditet  

Kommunens likvide (kortsiktig likviditet) midler består av de til enhver tid innestående 

midler på kommunens bankkonti, trekkrettigheter og plasseringer av overskuddslikviditet i 

henhold til dette reglement. 

 

Ledig likviditet utover den likviditeten som må være tilgjengelig til å dekke kommunens 

løpende forpliktelser de nærmeste 3 måneder (driftslikviditeten), anses som 

overskuddslikviditet som kan plasseres på slik måte som angitt i reglementets pkt 6. 

 

 

4.2 Langsiktige finansielle aktiva 

Med «langsiktige finansielle aktiva» menes midler som ikke må regnes som ledige  

likvider og andre midler beregnet for driftsformål, og som ut fra kommunens økonomiske 

situasjon kan anses forsvarlig å forvalte med en lang tidshorisont med noe mindre fokus på 

kortsiktige markedssvingninger. Langsiktige finansielle aktiva skiller seg fra ledige likvider 

og andre midler beregnet for driftsformål ved at forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva 

ikke skal være utslagsgivende for kommunens betalingsevne på kort sikt. Langsiktige 

finansielle aktiva vil være ledig likviditet som forvaltes over en lengre tidshorisont. 

 

Øvrige kommunens finansielle aktiva kan etter dette defineres som langsiktige finansielle 

aktiva og forvaltes i henhold til punkt 7 i reglementet, forutsatt at kommunen har avsatte 

fondsmidler som ikke skal benyttes på kort sikt – tidshorisont minimum 5 år. Ut fra en 

helhetsvurdering kan inntil 30 % av kommunens totale fondsmidler plasseres i langsiktige 

finansielle aktiva jamfør punkt 7 i dette reglementet.  

 

 

4.3 Finansielle  passiva 

 

Lillehammer kommune har behov for å ta opp lån for å finansiere investeringer og lån for 

videre utlån. Kommunens lån defineres som følger: 

 

Kortsiktig lån er lån med forfall under ett år frem i tid.  

Langsiktig lån er lån med forfall mer enn ett år frem i tid. 

 

 

5. Generelle rammer og begrensninger 
 

• Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva 

som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. kommunelovens §14-

13. 

• Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og 

instrumenter. Dette innebærer at en finansforvaltning som krever kompetanse utover den 

kommunen har ikke er tillatt. 

• Kommunestyret skal, ut fra egen økonomisk situasjon, forestående forpliktelser og 

forfallstidspunktet for disse, vurdere hva som må regnes som kortsiktig likviditet, og hva 

som regnes som langsiktige finansielle aktiva, jfr. punkt 4.2. Det påligger 

kommunedirektør en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret 

som anses som prinsipielle. 
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• Kommunedirektøren skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige 

rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at 

kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for. 

• Det tilligger kommunedirektøren å inngå avtaler i overensstemmelse med dette 

reglementet, herunder å forhandle fram lånevilkår og å underskrive gjeldsbrev ved 

låneopptak. 

• Det tilligger kommunedirektøren med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide 

nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i 

overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.    

• Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 

dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. 

 

Kommunen kan i sin finansforvaltning benytte seg av avledede instrumenter/derivater.  Slike 

instrumenter skal være konkret angitt under de enkelte forvaltningsformer og må benyttes 

innenfor risikorammene for underliggende aktiva eller gjeld og skal inngå ved beregning av 

finansiell risiko. 

 

Plassering av Lillehammer kommunes midler i verdipapirer, skal skje iht. etiske kriterier. 

Kriteriene er beskrevet under plassering av langsiktige finansielle aktiva, pkt 7.7.  Så langt det 

er praktisk mulig skal disse etiske kriterier også gjelde for plasseringer i verdipapirfond. 

 

Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. 

ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver 

for seg. 

 

 

 

6. Forvaltning av kortsiktig likviditet  
 

Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) kan plasseres i bankinnskudd 

og pengemarkedsfond med kort løpetid.  Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). 

 

Kommunen skal inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved 

valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating A- eller 

tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. 

 

Kommunens bankinnskudd skal plasseres i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med 

innskudd i andre større spare- eller forretningsbanker med forvaltningskapital som overstiger 

NOK 1 mrd. 

 

Kortsiktig likviditet utover hva som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser, 

de nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer:  

 

 

6.1 Innskudd i bank 

For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger: 

a) Tidsbinding kan avtales for en periode på inntil 12 måneder. 

b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 100 mill. kroner. 
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6.2 Andeler i pengemarkedsfond 

For plassering i pengemarkedsfond gjelder følgende: 

a) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med tillatelse til å forvalte 

verdipapirfond i henhold til lov 25.november 2011 nr 44 om verdipapirfond som er 

godkjent av Finanstilsynet. 

b) Porteføljen i aktuelle pengemarkedsfond kan bestå av: 

- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat. 

- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak. 

- Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller 

fylkeskommuner. 

- Rentebærende papirer, i form av senior sertifikat – og obligasjonslån utstedt 

eller garantert av norske banker eller kredittinstitusjoner.  

- Rentebærende papirer utstedt i NOK av OECD-land. Utelukket er land som 

reforhandler sin gjeld. 

c) Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes, og midlene 

skal alltid være tilgjengelige på få dager. 

d) Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten (kredittdurasjonen) i et enkelt 

pengemarkedsfond skal ikke overstige 1,0 år. 

e) Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 5 % av fondets 

forvaltningskapital.  

 

 

6.3 Rapportering 

Rapporteringen skal fortrinnsvis følge den samme tidslinje som den øvrige økonomiske 

rapporteringen til kommunestyret. Kommunedirektøren skal legge fram status for 

forvaltningen om kortsiktig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål pr 

rapporteringsperiode. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge frem en 

rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 

 

Rapporten skal minimum angi følgende: 

• Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og 

i prosent av de samlede midler til driftsformål. 

• Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter 

• Stresstest med følgende parametere: +2 % parallelt skift i rentekurven (rentepapirer). 

 
Rapportene skal ta utgangspunkt i følgende tabell:  

 31.12.20xx 31.03.20xx 30.06.20xx 30.09.20xx 31.12.20xx 

 Mill 

NOK 

% Mill 

NOK 

% Mill 

NOK 

% Mill 

NOK 

% Mill 

NOK 

% 

Innskudd hos 

hovedbankforbindelse  

          

Andelskapital i 

pengemarkedsfond 

          

Samlet kortsiktig 

likviditet 

 100 

% 

 100 

% 

 100 

% 

 100 

% 

 100 

% 

Avkastning siden 

31.12.20xx 

     

Avkastning 

benchmark (NOGOVD3M) 
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Rapporten skal i tillegg angi følgende: 

• Kommunedirektørens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/ 

avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering. 

• Kommunedirektørens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 

risikorammene i finansreglementet. 

 
 

 

7. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 
 

7.1 Formål 

Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva, jfr. punkt 4.2, har som formål å sikre 

en langsiktig avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne i Lillehammer kommune et godt 

tjenestetilbud.  Det styres etter en rullerende investeringshorisont på 5 år, samtidig som en 

søker en rimelig årlig bokført avkastning. Det er adgang til å investere i fond med 

internasjonale mandater og det kan fortas valutasikring. Kjøp/salg av fondsandeler skjer i 

norske kroner (NOK).  

 

7.2 Overordnete investeringsrammer 

7.2.1 Generelt 

For å kunne oppfylle formålet for forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva skal midlene 

til enhver tid forvaltes etter kriteriene 

• sikkerhet 

• risikospredning 

• likviditet 

• avkastning 

 

Risikovurderinger foretas som omtalt i pkt 9.2. 

7.2.2 Likviditetsmål 

Investeringene skal skje i børsnoterte verdipapirer med rimelig god omsetning og andre 

papirer med tilsvarende god likviditet. 

 

 

7.3 Produktspekter 

Følgende instrumenter er tillatt for inkludering i Lillehammer kommunes 

forvaltningsportefølje: 
 

• bankinnskudd  

• sertifikater 

• pengemarkedsfond 

• obligasjoner 

• obligasjonsfond  

• aksjefond (norske og internasjonale/globale fond) 
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7.4 Risikorammer 

7.4.1 Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko er faren for at plasseringer ikke kan gjøres disponible for kommunen på kort 

tid, uten at det oppstår vesentlige prisfall på plasseringene i forbindelse med realisasjon. 

 

Likviditetsrisikoen styres bl.a. gjennom andel av statspapirer i porteføljen.  Statssertifikater og 

statsobligasjoner er de verdipapirene som er mest likvide i det norske markedet og hvor det til 

enhver tid kvoteres kurser i markedet med lavest differanse mellom kjøps- og salgskurs. 

7.4.2 Kredittrisiko 

Kredittrisiko representerer faren for at motparten i en kontrakt, for eksempel en låntaker eller 

motparten i en derivatkontrakt, ikke innfrir sine forpliktelser. Eksempelvis at motpart i en 

låneavtale eller en selger av en obligasjon ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet. 

 

Kredittrisikoen styres gjennom å klassifisere kredittrisikoen i risikoklasser og ved å etablere 

plasseringsbegrensninger for risikoklasse og debitor med utgangspunkt i det krav som er satt 

til kredittrisiko.    

7.4.3 Risikoklasser  

Kredittrisiko for Lillehammer kommune klassifiseres i følgende risikoklasser: 

 

Risikoklasse 1   Innskudd i norske banker 

Risikoklasse 2 Pengemarkedsfond 

Risikoklasse 3 Sertifikater 

Risikoklasse 4 Obligasjoner/obligasjonsfond 

Risikoklasse 5 Aksjefond (norske og internasjonale/globale fond) 

Risikoklasse 6 Andre aktiva, som ikke inngår i risikoklasse 1-5 

 

 

7.5 Aktivafordeling  

Følgende plasseringer med maksimums- og minimumsrammer er tillatt for Lillehammer 

kommunes langsiktige finansielle aktiva: 

 

Risikoklasse Aktivaklasse Minimum Nøytral Maksimum 

 

1 og 2 Innskudd i bank og 

pengemarkedsfond 

0 20% 100% 

3 og 4 Sertifikater, obligasjoner og    

 obligasjonsfond 0  45% 100% 

5 Aksjefond (norske og 

internasjonale/globale) 

0 35% 50% 

6 Andre aktiva 0 0 0 

 

 

Renterisiko Minimum Nøytral Maksimum 

Varighet/durasjon 1,0 år 3,0 år 10,0 år 
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7.6 Avkastningsrisiko og benchmarks 

Ved siden av risikoen for å ikke nå oppsatt avkastningsmål har kommunen også en risiko for å 

ikke oppnå avkastningen til en sammenlignings-portefølje (benchmarkportefølje).    

Aktuelle benchmark (referanseindeks) for langsiktige finansielle aktiva kan være: 

 

Bankinnskudd og 

pengemarkedsfond 

 NOGOVD3M 

Sertifikater, obligasjoner og 

Obligasjonsfond 

 NORM123D3 

Aksjefond (norske) OSEBX 

Aksjefond (internasjonale) MSCI World (NOK) 

 
- NOGOVD3M: statsobligasjonsindeks publisert av Nordic Bond Pricing- durasjon 3 måneder,  

- NORM123D3: statsobligasjonsindeks publisert av Nordic Bond Pricing- durasjon 3 år 

- OSEBX – Oslo børs sin fondsindeks 

- MSCI World (NOK) el. tilsvarende: Indeks for globale aksjer 

 

 

Ved bruk av benchmark (sammenligninger) skal den faktiske porteføljen og dens avkastning 

måles mot ”normalporteføljen” og dennes ”avkastning” i den angjeldende periode. Dette 

utelukker ikke bruk av andre indekser, dersom de er mer relevante. 

 

 

7.7 Etiske retningslinjer 

De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal 

være retningsgivende for Lillehammer kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen.   

 

Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane 

våpen skal utelukkes fra porteføljen.  Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar 

uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til: 

 

• Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, 

tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn. 

• Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig 

miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske 

normer. 

 

Lillehammer kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både 

forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for finansforvaltning.  

Det er Lillehammer kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel 

etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved utvelgelsen 

av sine investeringer.   

 

Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i 

selskaper med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med 

sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg 

ut av det aktuelle produkt hos forvalteren. 
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7.8 Rapportering 

Rapporteringen skal fortrinnsvis følge den samme tidslinje som den øvrige økonomiske 

rapporteringen til kommunestyret. Kommunedirektøren skal legge fram status for 

kommunestyret om forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva pr rapporteringsperiode. I 

tillegg skal Kommunedirektøren etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret 

som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 

 

Rapporten skal ta utgangspunkt i tabellen i punkt 7.5, og som et minimum angi følgende: 

 

• Fordeling på de ulike aktivaklasser i kroner (markedsverdier) og i prosent av de samlede 

langsiktige finansielle aktiva 

• Avkastning hittil i år sammenlignet med referanseindeks per aktivaklasse og samlet 

• Avkastningsmål langsiktig finansielle aktiva, ref. pkt 4  

• Kommunedirektørens kommentarer knyttet til den faktiske aktivafordelingen, endringer 

i risikoeksponering, vesentlige markedsendringer, samt avkastningen i forhold til 

markedet og målt mot kommunestyrets budsjetterte avkastning. 

• Kommunedirektørens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 

risikorammene i finansreglementet 

 

I tillegg skal plasseringen av kommunens langsiktige finansielle aktiva ved hver rapportering 

stresstestes med følgende parametere: 

• +2 % parallelt skift i rentekurven 

• -20 % verdiendring på utenlandske fond 

• -30 % verdiendring på norske fond 

 

Samlet verdifall på langsiktige finansielle aktiva skal oppgis, og kommunedirektøren skal 

kommentere kommunens evne til å bære det potensielle tapet.  Dersom kommunedirektørens 

vurdering er at det potensielle tapet er for stort i forhold til kommunens risikobærende evne, 

skal kommunedirektøren legge frem forslag til endring i reglementet og sammensetningen av 

den risikobærende porteføljen. 

 

 

7.9 Bufferfond  

I følge Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv.,§ 3-3, skal markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til 

virkelig verdi. Dette medfører at urealisert gevinst/tap i verdipapirporteføljen skal 

inntektsføres/utgiftsføres i kommunens resultatregnskap. Forvaltningen av midler vil dermed 

kunne ha budsjettmessige effekter, og være utslagsgivende for kommunens velferdstjenester 

på kort sikt. 

 

Det vil derfor være nødvendig at kommunen innretter sin økonomiforvaltning slik at det 

finnes buffere (fondsmidler) som kan benyttes til å skjerme tjenesteproduksjonen for negative 

verdiendringer på plasseringene.  

 

Lillehammer kommunes overordnede økonomimål nummer 2 er at disposisjonsfond over tid 

skal være 10 % av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet er bufferfond for finansielle 

svingninger så vel som andre driftsmessige svingninger. 
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8. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 

finansieringsavtaler 
 

8.1 Vedtak om opptak av lån 

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. 

 

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal kommunedirektøren gjennomføre 

låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens 

innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i 

Kommunelovens kapitel 14 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av 

eksisterende gjeld. 

 

Som hovedregel er nedbetalingstid knyttet til minimumsavdrag, dersom ikke annet vedtas av 

kommunestyret. 

 

 

8.2  Valg av låneinstrumenter 

Det kan kun tas opp lån i norske kroner. 

 

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. 

Det er også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.  Lån kan tas opp 

som åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån).  

 

Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing. 

 

 

8.3 Tidspunkt for låneopptak 

Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, 

forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. 

 

 

8.4 Konkurrerende tilbud 

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser innenfor valgt 

markedssegment. Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle 

långivere.  Det kan gjøres unntak fra denne regelen for situasjoner hvor kommunen velger å 

legge ut sertifikat- eller obligasjonslån i markedet.  Prinsippet kan også fravikes ved 

låneopptak i Husbanken.  

 

 

8.5 Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter 

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i 

forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt 

et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.  

 

Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende; 

a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall.   

b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på 

samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 10 år. I en 

normalsituasjon og som en benchmark skal den samlete gjeldsporteføljens vektede 

renteløpetid være 3 til 5 år.   
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c) Som hovedregel skal lånene fordeles med minimum 1/4 av gjeldsporteføljen til flytende 

rente (rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/4 til fast rente, mens 2/4 skal 

vurderes ut i fra markedssituasjonen og Lillehammer kommunes situasjon på aktuelt 

tidspunkt. 

d) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør i hovedsak fordeles i 1 til 10 års 

segmentet på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko. Det er  

mulig å inngå enkeltavtaler med inntil 20 års rentebinding. 

 

For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler 

(FRA) og rentebytteavtaler (SWAP).   Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt 

å endre renteeksponeringen for kommunens lånegjeld.  Forutsetninger for å gå inn i slike 

kontrakter skal være at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt 

tidspunkt, tilsier at slik endring er ønskelig. Rentebytteavtaler med opsjonselement skal ikke 

benyttes.  

 

Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen, og beregninger 

under punkt b) skal inkludere FRA- og SWAP-kontrakter.  Hensikten bak hver 

derivatkontrakt skal dokumenteres, og kontraktene skal knyttes til underliggende lån eller 

samlet låneportefølje.  Det skal kun benyttes banker med minimum internasjonal kredittrating 

A- som motpart ved slike kontrakter. 

 

 

 

8.6 Sammensetningen av gjeldsporteføljen 

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: 

a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved 

ordinære låneforfall begrenses.  

b) Låneporteføljen bør være fordelt på flere långivere og forskjellige låneprodukter. 

c) Et enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 25 % av den samlede brutto låneporteføljen. 

d) Andel kortsiktige lån (inntil 12 mnd løpetid) av den totale utestående lånegjelden skal 

ikke utgjøre mer enn 50%. Refinansiering av langsiktige lån i nye langsiktige lån på 

beregningstidspunktet blir ikke inkludert. 

e) Andel langsiktige lån skal minimum utgjøre 50 % av den totale utestående 

lånegjelden. 

f) Sammensetningen av låneprodukter innenfor langsiktige lån vurderes ut fra 

markedssituasjonen og målsetting i dette reglementet. 

g) Større investeringsprosjekter med miljøprofil bør vurderes finansiert med grønne lån. 

 

 

8.7  Finansiell leasing 

I tilfeller hvor det kan være aktuelt å lease produkter, skal det foretas beregninger som viser 

den fullstendige leasingkostnaden i leasingperioden opp mot kostnaden ved å kjøpe produktet. 

Det alternativet som har lavest nåverdi skal som hovedregel velges. 

 

Ved inngåelse av leasingavtaler bør administrasjonen forespørre flere leasingselskaper, eller 

ved anbud inngå avtale med et leasingselskap for en gitt periode. Inngåelse av finansielle 

leasingkontrakter er å betrakte som låneopptak. 

 

Dette innebærer at det må foreligge budsjettvedtak før avtale om finansiell leasing kan inngås. 
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8.8 Rapportering 

Rapporteringen skal fortrinnsvis følge den samme tidslinje som den øvrige økonomiske 

rapporteringen til kommunestyret. Kommunedirektøren skal legge fram status for 

kommunestyret om gjeldsforvaltningen pr rapporteringsperiode. I tillegg skal 

kommunedirektøren etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser 

utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 

 

Rapportene skal ta utgangspunkt i følgende tabell:  

 
31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017

Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK %

Lån med pt rente

Lån med NIBOR-basert rente

Lån med fast rente

Sum lånegjeld

Herav lån med forfall <1år (kortsiktig gjeld)

Rentebytteavtaler med forfall>1år

Rentebytteavtaler med forfall<1år

Gjennomsnittlig rentebindingstid (år)

Andel fastrente

Finansiell leasing

Samlet langsiktig gjeld

Rentekostnad pt

3 mnd NIBOR (gj.snitt siste mnd)

Antall løpende enkeltlån

Største enkeltlån  
 

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende: 

 

• Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) i rapporteringsperiode 

• Inngåtte framtidige renteavtaler (FRA)og rentebytteavtaler (SWAP) forrige 

rapporteringsperiode 

• Refinansiering av eldre lån forrige rapporteringsperiode 

• Sammensetning av låneporteføljen på de ulike typer passiva (i NOK og %) 

• Kommunedirektørens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende 

rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og 

situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov  

• Kommunedirektørens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 

risikorammene i finans- og gjeldsreglementet. 

 

 

 

9. Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell 

risiko 
 

9.1 Konstatering av avvik 

Ved konstatering av avvik mellom faktisk finans- og gjeldsforvaltning og reglementets 

rammer, skal slikt avvik lukkes så raskt som mulig. Avviket rapporteres til kommunestyret og 

det vurderes om rutinene må forandres. 
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9.2 Risikovurderinger 

Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende risikovurderinger: 

• Stresstest av aktiva, kortsiktige og langsiktige. 

• Stresstest av passiva 

• Kommunedirektørens vurderinger knyttet til rapporteringstabellene innenfor kortsiktig 

likviditet, langsiktig finansiell aktiva, finansiell passiva og stresstest. 

 

 

9.3 Kvalitetssikring 

Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finans- og 

gjeldsreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens 

regler og reglene i finansforskriften.  I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for 

vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finans- og 

gjeldsreglementet.  

 

Kommunedirektøren pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.  

 

Kvalitetssikring av finans- og gjeldsreglementet skal finne sted ved hver endring av 

reglementet, og før kommunestyret vedtar nytt, endret finans- og gjeldsreglement. I denne 

sammenheng skal det også rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene. 


