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RULLERING FINANSREGLEMENT 
 
Komunedirektørens innstilling: 
1. Finansreglement med endringer vedtas.  
 
Vedlegg:  1. Nytt finansreglement 2022  
 2. Attestasjonsuttalelse - Innlandet Revisjon IKS 
 
Sammendrag: 
Dagens finansreglement ble behandlet i formannskap og kommunestyre hhv 15.05.2018 og 
31.05.2018. Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode. 
Dagens finansreglement legges derfor frem for behandling med enkelte tilpasninger. 
 
Finansreglementet må tilpasses ny kommunelov og forskrift herunder lovhenvisninger og 
avkastningsmål som er et nytt krav. Det foreslås også å gjøre enkelte mindre tilpasninger 
som i større grad muliggjør en optimalisering av finansporteføljen. Disse tilpasningene gir 
bedre handlingsrom med hensyn på risikoavlastning, økt forventet avkastning, reduserte 
netto rentekostnader og forutsigbarhet. Det presiseres at rapportering angående 
finansforvaltningen følger den samme tidslinje som den øvrige økonomiske rapporteringen 
til kommunestyret. 
 
Endringer i reglementet (vedlegg 1) med kommentarer 

- Endringer pkt 3 knytter seg til endrede lovhenvisninger som følge av ny kommunelov 
og forskrift. 

- Endringer i pkt 4 er et nytt krav i forskrift om garantier og finans- og 
gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner som krever at finansreglementet 
skal inneholde avkastningsmål for (i) kortsiktig likviditet - midler med lav risiko og 
høy likviditet og avkastningsmål for (ii) langsiktige finansielle aktiva - midler med 
lang tidsorisont. 

- Endringer i pkt 7.6 knytter seg til nye referanseindekser (benchmark) som en følge av 
at eksisterende indekser ikke lenger produseres/publiseres. Det er også tatt inn en ny 
indeks for internasjonale aksjer. 



- Endringer i pkt 8.5 knytter seg til lengden på rentebindingstiden (durasjon). I 
gjeldene finansforskrift skal denne være på maksimalt 5 år. Sammenholdt med pkt 
8.6 bokstav e) [minimum andel langsiktig lån på 50%] og pkt. 8.5 bokstav d) [åpner 
for opptil 20 år rentebinding] vil et krav om maksimal rentebindingstid på 5 år 
vanskeliggjøre en optimalisering av fremtidige rentekostnader. I dagens 
rentesituasjon og med dagens rentekurve har ikke kommunen handlingsrom for 
ytterligere optimalisering av fremtidige netto rentekostnader. Det foreslås derfor å 
sette maksimal rentebindingstid til 10 år. 

- Endringer i pkt 8.6 pressiserer at ved beregning av kortsiktig gjeld ift total gjeld 
inngår ikke langsiktig gjeld som refinansieres med ny langsiktig gjeld på 
beregningstidspunktet. 

- For endringer i pkt 7.1 åpnes det eksplisitt for plasseringer i internasjonale 
verdipapirer (aksjer/obligasjoner). Internasjonale fond har ikke eksplisitt vært utenfor 
gjeldene finansreglement, men dette er en tydeliggjøring av kommunens 
handlingsrom for å kunne redusere risiko tilknyttet verdiporteføljen.   
 
Innslag av internasjonale fond vil i betydelig grad bidra til en bedre diversifisering av 
porteføljen og dermed redusere verdisvingninger og risiko. Et vanlig måltall for 
risiko i aksjemarkedet er standardavvik.  Standardavviket for internasjonale aksjer, 
representert av en global aksjeindeks, er i størrelsesorden 14%, mens standardavviket 
for aksjene på Oslo børs er omkring 20%. Selv om andel aksjer i porteføljen for 

langsiktige finansielle aktiva økes 
til 35% (nøytral) vil risikoen være 
lavere enn dagens eksponering på 
25% i norske aksjer. Forventet 
avkastning vil være høyere for en 
eksponering mot globale aksjer. 
Figuren viser utviklingen i en 
global aksjeindeks og en indeks 
basert på norske aksjer på Oslo 
børs. Den globale indeksen har et 
standardavvik på 12,9% og den 
norske indeksen et standardavvik 

på 20,9%. Fallet i indeksene våren 2020 var betydelig større for den norske indeksen 
sammenlignet med den globale (markert med rød pil). 
 
Kommunedirektøren anbefaler at maksimal ramme for aksjer settes til 50% og en 
nøytral vekting (norm) settes til 35%. I november 2021 reduserte kommunen 
aksjeeksponeringen i den langsiktige porteføljen. På grunn av en betydelig 
verdistigning gjennom året var aksjeeksponeringen (andel av langsiktig portefølje) på 
29%. Det ble solgt andeler i aksjefondet og foretatt tilsvarende kjøp av andeler i 
obligasjonsfondet for å bringe aksjeandelen i samsvar med reglementet. Oljefondet 
(NBIM) har eksempelvis en andel på 70% i globale aksjer og har som formål å sikre 
en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene 
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Valg av aksjeandel og risiko for finansporteføljen må løpende avpasses mot 
finsreglementets pkt. 7.9 Bufferfond for å skjerme tjenesteproduksjonen for negative 
verdiendringer på plasseringene. Det skal i finansreglementet legges vekt på de etiske 
retningslinjer. I pkt 7.7 speiles Oljefondets etiske retningslinjer i dette reglementets 
etiske retningslinjer. 

 
 
 
 
 Lillehammer,  11.01.2022 
 
 
Tord Buer Olsen  Ole Rolstad 
Kommunedirektør  Økonomisjef 


