
Formelle rammer for 
gjeldfsforvaltningen



Finans- og gjeldsforvaltning

Kommunelov

Finans-

forskrift

Finans-

reglement

Finans-

rapportering

Loven og forskriften må lese i sammenheng 



Generelle 

bestemmelser

• forbud mot å ta på seg 
vesentlig finansiell risiko

• krav til å kunne dekke 
sine løpende 
betalingsforpliktelser

• plikt til å fastsette et 
finansreglement

Lokale behov

Finansforvaltningen kan 
innrettes med ulik
• Risikoprofil
• likviditet 
• tidsperspektiv 
ut fra den enkelte kommunes 
• økonomiske situasjon
• likviditetsbehov
• evne til å bære finansiell 

risiko

Kommunestyret selv

som har ansvaret

• Kommunestyret har et 
ansvar for å følge opp 
forvaltningen av 
finansielle midler og 
gjeld

• Plikt til å fastsette et 
finansreglement (§ 14-2)

Overordnede prinsipp i finansforvaltningen



Lovgrunnlag

Kommuneloven

§ 14-1. Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen

§ 14-2. Kommunestyrets og fylkestingets plikter, bokstav d

§ 14-13. Finans- og gjeldsforvaltning

§ 25-1. Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen, bokstav b. (rutiner)

Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning

§ 6. Krav til innholdet i finansreglementet

§ 7. Krav om kvalitetssikring av finansreglementet og rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen

§ 8. Krav til innholdet i kommunedirektørens rapporter til kommunestyret og fylkestinget



2020 – ny kommunelov 
og forskrift om  garantier og finans- og 
gjeldsforvaltning

§ 14-1.Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den 

økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og 

realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for 

lokalsamfunnets eller regionens utvikling.

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld 

på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet 

slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

§ 14-2.Kommunestyrets og fylkestingets plikter

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta

a) økonomiplanen og årsbudsjettet

b) årsregnskapene og årsberetningene

c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller 

fylkeskommunens økonomi

d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)

e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).

§ 14-13.Finans- og gjeldsforvaltning

Finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller 

fylkeskommunen i å ta en vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og 

som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. Finansreglementet 

skal også inneholde bestemmelser om hvilke avkastningsmål som skal ligge til grunn for 

finansforvaltningen.

Hvis det avdekkes avvik fra finansreglementet, skal det iverksettes nødvendige tiltak. 

Hvis det er nødvendig for å unngå vesentlig finansiell risiko, blant annet for å sikre at 

løpende betalingsforpliktelser kan innfris, skal kommunestyret eller fylkestinget selv 

endre finansreglementet.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller 

fylkestinget om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal 

kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en rapport som viser utviklingen 

gjennom året og status ved utgangen av året.

Før kommuner og fylkeskommuner inngår avtaler, skal de dokumentere overfor 

avtaleparten at avtalen ikke innebærer vesentlig finansiell risiko i strid med § 14-1 tredje 

ledd.

En avtale som innebærer vesentlig finansiell risiko, er ikke gyldig hvis kommunens eller 

fylkeskommunens avtalepart forsto eller burde ha forstått dette.

Departementet kan gi forskrift om finansreglementets innhold og innholdet i 

rapporteringen, og krav om kvalitetssikring av finansreglementet og rutinene for finans-

og gjeldsforvaltningen.

§ 52.Finansforvaltning (gammel lov)

1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller 

fylkeskommunens finansforvaltning.

2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som 

innebærer finansiell risiko.

3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at 

tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig 

finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal 

ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.



• Unngå vesentlig finansiell risiko

• Sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall

• Krav til kvalitetssikring, rapportering, kompetanse

Viktige prinsipp som videreføres



• Flere av reglene overført fra forskrift til lov
(avvik, rapportering)

• Kravet om tilfredsstillende avkastning er
erstattet med krav til avkastningsmål

• Det skal iverksettes nødvendige tiltak ved
avvik – om nødvedig endre reglm.

• Dokumentasjonskrav i forhold til vesentlig
finansiell risiko

• En avtale er ugyldig dersom den innebærer
vesentlig finansiell risiko. 

Hva er nytt i forskrift?

• Nye begreper for aktiva:
• midler som skal forvaltes med lav risiko

og høy likviditet
• midler som skal forvaltes med en lang

tidshorison

• Nye internkontrollbestemmelser (kml § 25) 
gjelder også finans- og gjeldsforvaltning

• Reglene om kompetanse er tatt vekk – men 
kravet gjelder fortsatt

• Reglementet skal endres ved behov, Ikke
krav til at finansreglementet skal vedtas i
hver kommunestyreperiode

Hva er nytt i loven?



§ 14-1 Grunnleggende krav til 
økonomiforvaltningen

• Markerer lovens ideal og kommunestyrenes ansvar for langsiktig forvaltning

• Ingen fasit på hva som er god langsiktig forvaltning – rom for politisk skjønn

• Viktigheten av forsvarlig finansforvaltning er løftet frem



§ 14-2 Krav til finansreglement 



§ 14-13  Finans- og gjeldsforvaltning



§ 25  Internkontroll (rutiner)

• Forrige forskrift § 8 første ledd stilte krav om etablering av rutiner for finansforvaltningen. Denne 
bestemmelsen videreføres ikke i ny forskrift.

• Begrunnelsen for dette ble gitt i Prop. 46 L (2017-2018) punkt 20.7.4, hvor departementet skriver: 
"Departementet viser til forslaget om ny bestemmelse om internkontroll som sier at kommunedirektøren er ansvarlig for 
internkontrollen med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Bestemmelsen inneholder blant 
annet krav om å ha nødvendige rutiner og prosedyrer, og at dette skal dokumenteres i det omfanget som er nødvendig. Dette 
er nærmere omtalt i kapittel 23. Internkontrollbestemmelsen gjelder også for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. 
Departementets vurdering er derfor at det ikke er behov for en hjemmel som åpner for å gi et særskilt forskriftskrav om rutiner 
for finans- og gjeldsforvaltningen slik som i dagens finansforskrift § 8 første ledd." 

• Det ligger fortsatt til grunn at finans- og gjeldsforvaltningen er et risikoområde hvor det må 
etableres rutiner for forvaltningen i tråd med kravene i ny kommunelov § 25-1. 



Forskrift med veileder



2020 – ny kommunelov 
og forskrift om  garantier og finans- og 
gjeldsforvaltning

Forskriftsbestemmelser som ikke videreføres 

• Vedtak om finansreglementet i hver kommunestyreperiode
kravet til å oppdatere reglementet er nå situasjonsbetinget (ved behov) og ikke lenger 
betinget av kommunestyre- og fylkestingsperiode. Skal endres dersom det er nødvendig 
for å unngå vesentlig finansiell risiko og overholde betalingsforpliktelsene 

• Kompetansekrav
Prop. 46 L (2017-2018) punkt 20.7.4 hvor departementet skriver: 

"Forslaget til forskriftshjemmel innebærer videre at det ikke skal gis regler i forskrift om 
kompetanse, slik det er gjort i den gjeldende finansforskriften § 3 tredje ledd. For at 
kommunen kan drive en forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning innenfor lovens og 
finansreglementets rammer, er det en underliggende forutsetning at kommunen har den 
kunnskapen om finans- og gjeldsforvaltning som er nødvendig. Dette gjelder også når 
kommunen kjøper finans- og gjeldsforvaltningstjenester fra andre. Dette innebærer blant 
annet at det må være samsvar mellom finansreglementet og kommunens egen kunnskap om 
finans- og gjeldsforvaltning, slik at forvaltningen innrettes på en betryggende måte. Behovet 
for kompetanse om finans- og gjeldsforvaltning vil øke med kompleksiteten i forvaltningen. 
Finansreglementet må således utformes i lys av kommunens kompetanse til å vurdere og 
håndtere finansiell risiko, også når kommunen kjøper finansforvaltningstjenester fra andre. 

Rutiner for finansforvaltningen
Finans- og gjeldsforvaltningen er et risikoområde hvor det må etableres rutiner for 
forvaltningen i tråd med kravene i ny kommunelov § 25-1. 

Kravet om uavhengig kvalitetssikring av rutinene er videreført i forskrift § 3 andre ledd.



Forskrift om garantier og finans- og 
gjeldsforvaltning i kommuner



§ 6d  Rammer og begrensninger forvaltningen av 
gjeld

Rammer og begrensninger forvaltningen av midler 

Kommunestyret skal regulerer den finansielle risikoen gjennom å angi regler i 
finansreglementet for hva som hva som er: 

Krav til regler om: Forvaltning av gjeld

1. Tillatt risiko
• Angi andel fast/flytende rente (renterisiko)
• Angi hvilken valuta man kan låne i (valutarisiko)
• Angi andel lån som kan forfalle neste 12 mnd. (refinansieringsrisiko)

2. Krav til risikospredning

• Angi maksimal størrelse på enkeltlån (refinansieringsrisiko)
• Krav til kapitalbinding (refinansieringsrisiko)
• Krav til rentebindingstid (renterisiko)
• Andel fast/flytende rente (renterisiko)

3. Tillatte finansielle instrumenter

• Kommunen kan ikke benytte andre finansielle instrumenter enn de som er angitt i 
finansreglementet (finansreglementet må endres før man tar i bruk nye instrumenter som ikke 
inngår i reglementet)

Kommunen og fylkeskommunen må utover dette selv vurdere hvilke andre typer rammer og begrensninger for forvaltningen som 
finansreglementet eventuelt må inneholde for oppfylle kravet i kommuneloven om å unngå å ta vesentlig finansiell risiko og kunne betale 
sine forpliktelser



§ 8 Krav til innhold i rapportering

• Minimumskrav, mange kommuner har langt mer omfattende rapportering jf. bokstav e (defineres i 
finansreglementet)

• Måles finansiell risiko og avkastning opp mot mål/krav i finansreglementet?



§ 8 Vesentlige markedsendringer
• Hva er vesentlige markedsendringer?

• Knyttes opp mot parameter i stresstest?
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Amerikanske aksjer (Dow Jones) falt 15 % hittil i år 3 mnd. Nibor økt fra 0,5 % til 2,75 % på 1 år



Kompetansekrav

Kravet er ikke lenger forskriftsfestet (som tidligere)

I Prop. 46 L (2017-2018) fastslår imidlertid at kompetansekravet 
fortsatt gjelder:

• Kommunen må ha kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning 
som er nødvendig for å drive en forsvarlig finansforvaltning

• Kompleksiteten i forvaltningen av gjør hvilken kompetanse man 
må ha. Finansreglementet må således utformes i lys av 
kommunens kompetanse til å vurdere og håndtere finansiell 
risiko, 

• Bruk av eksterne rådgivere/forvaltere: Kompetansekravet gjelder også når kommunen kjøper finans- og 
gjeldsforvaltningstjenester fra andre. 



Vesentlig finansiell risiko

• Begrepet omfatter alle former for finansiell risiko; refinansieringsrisiko, kursrisiko, renterisiko, osv.

• Er et relativt begrep – kan variere med kommunens økonomiske situasjon og markedssituasjon

• Vurderingen av om det foreligger vesentlig finansiell risiko, kan rette seg både mot kommunens 
samlete portefølje og mot enkelte disposisjoner.

• Kan prøves ved lovlighetskontroll – hører ikke under kommunens frie skjønn

• Stresstesting er et nyttig virkemiddel for å fastlå vesentlig finansiell risiko

Departementet  legger til grunn at vurderingen av om en disposisjon innebærer vesentlig finansiell 
risiko, må baseres på den enkelte kommunes økonomiske stilling.  Vurderingen må gjøres i lys av 
at finans- og gjeldsforvaltningen skal sikre det økonomiske  grunnlaget for å ivareta kommunens 
oppgaver, og i lys av at kommunen til enhver tid må  kunne dekke sine betalingsforpliktelser.                                        

Ot.prp. 46 
(2017-2018)



Vesentlig finansiell risiko

Nærmere om vesentlig finansiell risiko knyttet til kommunens samlete portefølje og mot enkelte 
disposisjoner.

• Økonomisk sett vil det som utgangspunkt være naturlig at det er den samlete porteføljen som er 
gjenstand for vurdering av om det foreligger vesentlig finansiell risiko. 

• Hvis porteføljen er satt sammen av enkeltdisposisjoner som i sum må anses å utgjøre vesentlig 
finansiell risiko, vil det i så fall være den eller de disposisjonene som medfører at porteføljen samlet 
sett må sies å innebære vesentlig finansiell risiko, som vil være i strid med loven. Dette selv om de 
enkelte disposisjonene hver for seg ikke utgjør en vesentlig finansiell risiko.

=> f.eks. en portefølje av aksjer som i sum kan potensielt kan medføre så stort tap at det medfører at 
kommunen får betalingsproblemer eller må kutte i tjenestetilbudet

• I en portefølje vil det kunne ligge enkeltavtaler som alene kan anses som særlig risikofylte. Selv om 
en enkelt finansiell avtale vil kunne anses som særlig risikofylt, vil egenskapene ved avtalen like fullt 
kunne være et bidrag til å redusere risikoen i den samlete porteføljen. Hvis det er tilfellet, vil dette 
trekke i retning av at den aktuelle avtalen ikke anses å innebære vesentlig finansiell risiko.

=> Eksempelvis vil en rentebytteavtale koblet mot underliggende lån kunne være en måte å sikre
renten på.



Vesentlig finansiell risiko

Nærmere om vesentlig finansiell risiko knyttet til kommunens samlete portefølje og mot enkelte 
disposisjoner.

• Hvis en enkeltstående avtale ikke bidrar til å redusere risikoen i en portefølje, og samtidig bærer preg 
av spekulasjon, vil det likevel være grunnlag for å vurdere om den bestemte avtalen innebærer 
vesentlig finansiell risiko i strid med loven. 

=> Eksempelvis vil en rentebytteavtale alene måtte anses som et rent veddemål om 
renteutviklingen.

• Bruk av kortsiktige lån ved finansiering av langsiktige Investeringer (sertifikatlån). 
=> I praksis skjer dette ved at det tas opp lån med korte løpetider i kapitalmarkedet (sertifikatlån) 
hvor lånet må refinansieres ved forfall, eksempelvis hver sjette måned. I slike rullerende låneopptak 
ligger det blant annet en refinansieringsrisiko som man må ta hensyn.

Kommuner som har svak likviditet og mindre rammer for likviditetslån å trekke på, vil i mindre grad ha 
anledning til å benytte seg av kortsiktig lånefinansiering enn kommuner med god likviditet. For 
kommuner som ikke har tilstrekkelig likviditet eller trekkrettigheter å trekke på ved forfall, kan en 
betydelig eksponering mot markedet for kortsiktige lån innebære betydelig grad av risiko.

OTP PRP 46



Typer av finansiell risiko

Med finansiell risiko siktes det til usikkerhet om den framtidige verdien av plasseringen eller 

forpliktelsen i forhold til verdien på plasseringstidspunktet eller tidspunktet for avtaleinngåelse

Risiko Beskrivelse

Kredittrisiko Risiko for tap som følge av at låntaker, eller motparten i en kontrakt, unnlater å innfri sine forpliktelser. 

Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer i markedspriser (kurssvingninger) i de 
verdipapirmarkedene kommunen eksponert i.

Renterisiko Renterisiko representerer risikoen for at verdien på plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. 
Det er også renterisiko knyttet til kommunens lån.

Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er faren for at plasseringer ikke kan gjøres disponible på kort tid, uten at det oppstår vesentlige prisfall på 
plasseringene i forbindelse med realisasjon.

Refinansieringsrisiko Risikoen for at kommunen ikke klarer å refinansiere lån som forfaller. Dersom kommunen ikke har likviditet eller tilstrekkelige 
trekkrettigheter tilgjengelig vil det påløpe et betalingsmislighold.

Valutarisiko Valutarisiko representerer risikoen for tap på plasseringer og lån pga. kurssvingninger i valutamarkedet

Systematisk risiko Risiko for at det aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang sikt.

Usystematisk risiko Risiko for at verdien av det aktuelle investeringsobjekt (selskap) en investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på 
markedet - både på kort og lang sikt.



Vesentlig finansiell risiko – et relativt 
begrep
Kommunens evne til å bære finansiell risiko vil variere med kommunens økonomiske situasjon og 
markedssituasjon
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Lånerente (3 mnd. Nibor)



Hvordan måle vesentlig finansiell risiko?

Departementet anbefaler bruk av stresstesting for å avgjøre om den samlede porteføljen innebærer 
vesentlig finansiell risiko eller ikke. 
• Bør gjøres regelmessig siden både kommunens økonomi og markedsvilkårene kan endre seg
• Mange kommuner rapporterer ved finansrapporteringen hvert tertial.

Stresstesting
• Angir et potensielt tap neste 12 mnd. => Netto eksponering av aktiva og passiva
• Dersom en slik stresstest gir et resultat som ville ha ledet til at kommunen måtte ha redusert sin 

ordinære tjenesteproduksjon, vil det være en indikasjon på at kommunen har utsatt seg for vesentlig 
finansiell risiko

Klasse Balanse % Balanse i MNOK Endringsparameter Beregnet tap

Gjeld med flytende rente 60 % 900 2 % 18

Gjeld med fast rente 40 % 600 0

Passiva 100% 1 500 18

Innskudd i bank 55 % 300 2 % - 6

Rentepapirer 25 % 150 2 % - 3

Aksjer 20 % 100 25 % 25

Aktiva 100 % 550 16

Potensielt tap: 34



Finansiell risiko - lånegjeld

Type risiko Definisjon

Renterisiko Endringer i markedsrenten påvirker rentekostnader, og for eksempel også innløsningsverdi på 
opptatte fastrentelån

Refinansieringsrisiko Risikoen for at kommunen ikke klarer å refinansiere lån som forfaller. Dersom kommunen ikke har 
likviditet eller tilstrekkelige trekkrettigheter tilgjengelig, vil det påløpe et betalingsmislighold. På 
kort sikt vil det medføre økte utgifter i form av morarenter. Dersom likviditeten ikke skaffes til veie, 
vil en konsekvens kunne være førtidig realisering av eiendeler for å dekke hovedstol.

Marginrisiko Risiko for at kredittmarginen på lån (utlånsmarginen) endrer seg. kredittmarginen vil kunne endre 
seg f.eks. ved endringer i finansinstitusjonens rammebetingelser (som f.eks. endrede 
kapitaldekningskrav) og økonomiske forhold (markedssituasjon). 

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 
dersom kommunen har videreutlån til selskaper. 

Kommunen har kredittrisiko overfor selskaper og organisasjoner som kommunen har garantert 
(simpel eller selvskyldnergaranti) for lån. Risiko for at kommunen må tre inn i garantien dersom 
kommunen dersom selskapet/organisasjonen ikke kan gjøre opp for seg. 



Finansiell risiko - lånegjeld

Parameter

Valuta Kun norske kroner

Verdipapirmarkedet Adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet

Forfall innen 12 mnd. Oppgi % andel av gjeldsporteføljen som kan forfalle neste 12 mnd. 

Kapitalbinding Vektet nedbetalingstid på kommunens lån

Rentebinding Angi andel fast og flytende rente 

Rentebindingstid Vektet rentebindingstid i år

Størrelse enkeltlån Angi største enkeltlån i % av total lånegjeld

Netto renteeksponering Bør vurdere å måle renterisiko i forhold til netto renteeksponering

Grønne lån Dersom man har prosjekter som kvalifiserer til grønne lån bør dette vurderes

Som basis for risikostyringen er det nødvendig at kommunen innfører enkelte grunnleggende prinsipper 
gjennom en strategi i kommunens finansreglement. 

Finansreglementet bør ha en langsiktig tidshorisont og være robust mot svingninger i finansmarkedet – må 
hensynta dette når man setter parameter



Krav og anbefalinger

Parameter

Valuta Kun norske kroner

Verdipapir
markedet

Adgang til å legge ut lån i sertifikat- og 
obligasjonsmarkedet

Forfall 
innen 12 
mnd.

Oppgi % andel av gjeldsporteføljen som 
kan forfalle neste 12 mnd. 

Kapitalbindi Vektet nedbetalingstid på kommunens 

• Som basis for risikostyringen er det nødvendig at kommunen innfører enkelte grunnleggende 

prinsipper gjennom en strategi i kommunens finansreglement. 

• Finansreglementet bør ha en langsiktig tidshorisont og være robust mot svingninger i finansmarkedet 
– må hensynta dette når man setter parameter


