
Finansrapportering og 
noteopplysninger i årsregnskap og 
årsberetning



Finansrapportering

Kommuneloven § 14-1 Grunnleggende krav til 
økonomiforvaltningen
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.

Finansiell rapportering skal gi oss svaret på om 
kommunens finansforvaltning har vært 
tilfredsstillende i forhold til de mål den har satt 
seg.
Det bør være en ”rød tråd” mellom 
kommuneloven - finansforskriften –
finansreglementet – finansrapporteringen

Kommunelov
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reglement
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Finansrapportering

• Kml § 14-7
• Forhold som påvirker økonomiske handleevnen
• Finansielle måltall knyttet til gjeld

Årsrapport/
årsberetning

• Krav etter kml § 14-13
• Innhold: finansforskriften § 8Finansrapport 

• Noteopplysninger om plasseringer og gjeld
• Regnskapsforskriften § 5-11 og 5-12Årsregnskap



Finansrapportering



Finansforskriftens rapporteringskrav

Kompleksitet: med en lite kompleks finansforvaltning kan utforme en enklere rapportering. En mer 
kompleks finansforvaltning stiller krav til mer utførlig rapportering.

Finansrapporten skal:
1. gi en beskrivelse og en vurdering av kommunens finansielle risiko i den aktuelle perioden. 

2. sammenholdes med krav i finansreglementet.

3. gi en beskrivelse og en vurdering av eventuelle vesentlige endringer i markedet og hva dette 
eventuelt betyr for kommunens finansielle risiko

AVVIK
Det skal opplyses om avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen
Det skal opplyses om hvordan avviket er håndtert
Hvis det avdekkes avvik, skal det iverksettes nødvendige tiltak, og hvis det er nødvendig for å 
unngå finansielle risiko, må finansreglementet endres



Finansforskriftens rapporteringskrav
§ 8 Krav til innholdet i kommunedirektørens rapporter til kommunestyret og fylkestinget
Rapportene om finans- og gjeldsforvaltningen til kommunestyret eller fylkestinget skal inneholde en 
beskrivelse og vurdering av kommunens eller fylkeskommunens finansielle risiko og avkastning, sammenholdt 
med målene og kravene i finansreglementet. Rapportene skal også inneholde en beskrivelse og vurdering av 
eventuelle vesentlige endringer i markedet og i kommunens eller fylkeskommunens finansielle risiko. 
Rapportene skal også opplyse om eventuelle avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske 
forvaltningen, og hvordan avvikene er håndtert.

Rapportene skal
a. vise hvordan de finansielle midlene er sammensatt og markedsverdien av dem, både samlet og for hver 

gruppe av midler

b. vise hvordan de finansielle forpliktelsene er sammensatt og verdien av dem, både samlet og for hver 
gruppe av forpliktelser

c. opplyse om de finansielle forpliktelsenes løpetid, og om verdien av lån som forfaller og må refinansieres 
innen 12 måneder

d. opplyse om aktuelle markedsrenter og kommunens eller fylkeskommunens egne rentebetingelser

e. opplyse om forhold som kommunestyret eller fylkestinget har stilt krav om at det skal opplyses om.



Finansrapport kommune

Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler

Rapport 2021 1 januar til 31 oktober

(Rapportdato 31. oktober, utskrevet 2. november 
2021)
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Oppsummering og nøkkeltall – del I

Nøkkeltall 31.10.2021 01.01.2021 Forklaring Kommentar

Total lånegjeld Kr. 1 557 758 906 Kr. 1 603 849 205

Viser samlet lånegjeld ved utløpet av 
rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er 
gjengitt i stamdataoversikten.

Rentebindingstid                              (inkl. 
rentebytteavtaler med fremtidig 
oppstart dersom det finnes slike i 
porteføljen).

2,58 ÅR 3,01 ÅR

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 
rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på 
sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, 
hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, 
avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten 
avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid 
på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en 
rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et 
kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor 
durasjon som er basert på markedsverdier. 

Vektet gjennomsnittsrente 1,33 % 1,46 %

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 
kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved 
sammenligning mot referanserente må det tas hensyn 
til durasjon og rentesikringsstrategi.

Kapitalbinding 4,58 ÅR -

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 
kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i 
gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er 
nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, 
desto mindre refinansieringrisiko har porteføljen alt 
annet like.
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Oppsummering og nøkkeltall - del II

Nøkkeltall 31.10.2021 01.01.2021 Forklaring Kommentar

Derivat volum (i % av gjeld) 0,00 % 0,00 %
Andel derivater (rentebytteavtaler, FRA, etc.) i (%) 
forhold til lånevolum. 

Rentebinding under 1 år 49,91 % 44,40 %
Andel forfall av rentebinding kommende år, dette 
nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som 
har renteregulering innenfor det nærmeste året. 

Kapitalbinding under 1 år 17,23 % -

Andel forfall kommende år, dette nøkkeltallet viser 
hvor stor andel av porteføljen som kommer til forfall 
innenfor det nærmeste året. 

Rentesensitivitet (1 %-poeng økning) Kr. 7 775 351 Kr. 7 120 494

Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning I 
det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding 
under 1 år x 1 %).Viser hvor mye porteføljens 
rentekostnad kommer til å øke med p. a. 1 år frem i 
tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået. 
Måltallet er lineært. 
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Fordeling rentebinding

Fordeling Saldo Prosentvis av total

Rentebinding over 1 år (fastrente)
780 223 827 50,09 %

Rentebinding under 1 år (flytende rente)
588 000 000 37,75 %

Sum rentebinding 1 368 223 827 87,83 %

Flytende rente (p.t. vilkår) 189 535 079 12,17 %

SUM 1 557 758 906 100,00 %

Forklaring til tabeller og grafer

Tabellene over viser fordelingen for gjeldsporteføljen angitt ved bruk av enkel rentebinding. Lån med rentebinding over 1 år er fastrentelån eller obligasjonslån med gjenværende rentebinding over 1 år på 
rapporteringsdato. Lån med flytende rente er sertifikat, obligasjoner og gjeldsbrevlån  med gjenværende rentebinding under 1 år. Dersom porteføljen inneholder lån med p.t. vilkår har de 14 dagers 
rentevarsel og oppsigelsestid og en rentebinding på 14 / 365 = 0,04. Dersom porteføljen inneholder lån med Nibortilknytning (3 eller 6 MND) er de sortert som lån med rentebinding under 1 år. Det er til 
enhver tid gjenværende rentebinding som er utgangspunkt for beregning av om fastrentene er under eller over 1 år. Figurene viser grafisk fordeling av gjeldsporteføljen målt ved bruk av enkel rentebinding. 
Alle lån som er medtatt I beregningen er gjengitt I “stamdataoversikten” som er vedlagt denne rapporten. 

Fordeling

Fordeling Saldo Prosentvis av total

Rentebinding over 1 år (fastrente)
780 223 827 50,09 %

Rentebinding under 1 år (flytende rente)
777 535 079 49,91 %

SUM 1 557 758 906 100,00 %
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Finansreglementets krav og strategi

Krav i gjeldende reglement Status Kommentar

Innhente minst 2 konkurrerende tilbud ved refinansieringer og låneopptak OK

Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre forfall/renteregulering OK

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år. Dette er 
ikke til hinder for å binde renten for mer enn 5 år. OK

Minimum 25 % av netto renteutsatt balanse skal ha flytende rente (gjenstående rentebinding under 12 måneder), minimum 25 % skal ha fast rente, mens 50 % 
vurderes løpende ut fra markedssituasjonen. 
Rentebindingstid for enkeltbindinger kan skje innenfor en ramme på 1 – 10 år, mens vektet rentebindingstid for netto renteutsatt balanse har en ramme på 1 – 5 år

X 139,5 % fastrenteandel

Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 5 års segmentet på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko. OK

I en normalsituasjon og som en benchmark skal den samlete gjeldsporteføljens vektede renteløpetid være 3 år. OK

Et enkelt lån skal ikke utgjøre mer enn 33 % av den samlede brutto låneporteføljen. OK

Låneporteføljen skal bestå av lån i flere låneinstitusjoner og markeder slik at kommunen har tilgang på finansiering hos flere aktører og i alternative markeder. OK

Gjennomsnittlig løpetid på låna (tid til forfall) skal være mer enn 2,5 år. OK

Nye låneopptak tatt opp i tråd med reglene i Kommuneloven § 50 OK

Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift OK

Krav til forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement.  Kommentar kun dersom det er avvik fra finansreglement.
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Netto renteeksponering



Porteføljens rentebindingstid og renterisiko

Rentebindingsintervall i % av porteføljen Rentebindingsintervall i NOK Kommentar

Rentebindingstid brukes ofte for å måle renterisiko. Det gir 
et uttrykk for hvor følsom kontantstrømmene til lånene er 
for en endring i markedsrentene. Man kan se på 
rentebindingstid som vektet gjennomsnittlig rentebinding 
for et lån eller en plassering. Porteføljens rentebindingstid 
er i tabellen målt ved slutten av rapporteringsperioden. 
Rentebindingen er i tråd med finansreglement og 
rentesikringsstrategi, hvor forutsigbarhet i 
rentekostnadene er et viktig element. Porteføljer med 
rentebindingstid under 1 år vil være svært sensitive for 
bevegelser i markedsrentene. Porteføljer med 
rentebindingstid over 5 år vil ha svært forutsigbare 
rentekostnader i de kommende årene. Alt annet like vil en 
slik forutsigbarhet ha en pris /  «forsikringspremie», som 
må vurderes opp mot reduserte rentekostnader. Kolonnen 
økning i rentekostnad ved 1 %- poeng renteøkning viser økt 
årlig rentekostnad om 1 år, om 2 til 3 år, om 3 til 5 år og 
om 5 år dersom renten stiger med 1%-poeng. Dvs. når alle 
bindingene i porteføljen er løpt ut vil økt rentekostnad 
være 1 % x total gjeld. 

Intervall Pålydende i NOK Rentebindingstid Andel Akkumulert andel Økning i rentekostnad ved 1% renteøkning

Under 1 år 777 535 079 0,21 49,91% 49,91% kr 7 775 351

1 til 2 år 214 223 827 1,56 13,75% 63,67% kr 9 917 589

2 til 3 år 0 0,00 0,00% 63,67% kr 9 917 589

3 til 5 år 266 000 000 4,41 17,08% 80,74% kr 12 577 589

> 5 år 300 000 000 7,84 19,26% 100,00% kr 15 577 589

SUM 1 557 758 906 2,58 100,00% 100,00% kr 15 577 589
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Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko

Forfallsintervall i % av porteføljen Forfallsintervall i NOK

Kommentar

Tabellen viser gjenværende tid frem til 
forfallstidspunkt for lånene i porteføljen. Det er tatt 
hensyn til kapitalbevegelser som f.eks. avdrag i 
beregningene. 

Desto høyere tall desto lavere refinansieringrisiko. 
Et 3MND sertifikat vil ved inngåelse ha 0,25 i 
kapitalbinding.

Figurene viser en grafisk fremstilling av 
refinansieringsrisikoen i porteføljen. 

Porteføljer med kapitalbinding under 1 år har et 
stort kapitalbehov det kommende året.

Porteføljer med kapitalbinding over 5 år antas å ha 
en «normal» forfallsstruktur.

Porteføljens kapitalbinding må vurderes ut fra et 
kostnads , – rente og porteføljeperspektiv. Korte lån 
er normalt sett vesentlig billigere enn lengre lån. 

Beregninger av nøkkeltall er gjort ved bruk av lånets 
nedbetalingsprofil, långiver har ofte en mulighet til 
å kreve førtidig innfrielse slik at juridisk løpetid kan 
avvike. 

Forfallsintervall Pålydende i NOK Kapitalbinding Prosentvis andel av porteføljen

Under 1 år 268 333 332 0,46 17,23%

1 til 2 år 278 060 272 1,58 17,85%

2 til 3 år 210 000 000 2,60 13,48%

3 til 5 år 266 000 000 4,41 17,08%

>5 år 535 365 302 9,05 34,37%

SUM 1 557 758 906 4,58 100,00%
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Utvikling i rentebindingstid

Kommentar

Rentebindingstid er målt ved utløpet av hver 
måned i rapporteringsperioden. 

Den venstre aksen angir rentebindingstid i 
antall år. 

Utvikling i rentebinding er beregnet 
eksklusiv rentebytteavtaler med fremtidig 
oppstart. Se side 3 for beregninger inklusiv 
fremtidige rentebytteavtaler.

Utvikling i rentebindingstid
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Utvikling gjennomsnittsrente

Kommentar

Vektet gjennomsnittsrente er målt ved 
utløpet av hver måned i 
rapporteringsperioden. 

Den venstre aksen angir gjennomsnittsrente i 
%.

Utvikling i gjennomsnittsrente

Porteføljen og markedsrenter (Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid)

Vektet gjennomsnittsrente P.T.KBN Norges Bank (foliorenten/styringsrenten) 3 MND 6 MND 12 MND 3 År 5 År

1,33 % 1,30 % 0,25 % 0,65 % 0,88 % 1,14 % 1,83 % 2,08 %

Markedsrenter og porteføljens betingelser Ved utløpet av rapporteringsperioden
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Utvikling i lånegjeld

Utvikling lånegjeld Kommentar

Lånegjeld er målt ved utgangen av hver 
måned i rapporteringsperioden. 

Den venstre aksen angir lånegjeld i kroner. 
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Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden

LånenummerForfall/renteregulerin
gNy långiver Dato Beløp KommentarRente

SEB MB NO001092091125.01.2022108 000 000 0,53425.01.2021 Refinansiering av NO0010891419.  Basert på 
rentekurve og låneporteføljens forfallsstruktur 
ble lånet 
refinansiert som et 12 mnd sertifikat.

Husbanken 1154434901.03.204625 000 000 0,74919.02.2021

Husbanken 1150362801.06.2022499 998 0,74901.03.2021 Tidligere fastrente

Husbanken 1152464203.05.20385 808 346 0,74901.03.2021 Tidligere fastrente

Husbanken 1152891101.11.20387 400 000 0,74901.03.2021 Tidligere fastrente

Husbanken 11530888.3001.07.20393 800 000 0,74901.03.2021 Tidligere fastrente

Husbanken 11531936.1001.05.204011 739 000 0,74901.03.2021 Tidligere fastrente

Husbanken 11531936.2001.11.20407 960 000 0,74901.03.2021 Tidligere fastrente

Husbanken 11534908.1001.05.20415 111 646 0,74901.03.2021 Tidligere fastrente

Husbanken 11534908.2001.11.20416 488 758 0,74901.03.2021 Tidligere fastrente

Husbanken 11534908.5001.05.204221 662 444 0,74901.03.2021 Tidligere fastrente

Swedbank FS NO001101777407.06.2024210 000 000 0,58807.06.2021
Refinansiering av NO0010796212 og 
8317.55.64597. Basert på 
rentekurven/kredittmarginene og 
kommunene forfallsstruktur ble en 3-års FRN 
obligasjon valgt.

DNB NO001103138721.09.2021114 000 000 0,16721.06.2021 Refinansiering av NO0010826134. Lånet ble 
refinansiert som 3 mnd sertifikat for å utnytte 
de korte rentene i sertifikatmarkedet. Planen 
er at lånet kan brukes til å betale deler av 
årets avdrag ved refinansiering i september.

SB1M NO001110422625.01.202252 000 000 0,54421.09.2021
Refinansiering av NO0011031387 - avdrag 
(NOK 62 mill.). 4 mnd sertifikat ble valgt for å 
matche hovedstol forfall med lån 
NO0010920911 på NOK 108 mill. som forfaller 
samme dag.
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Forfall og rentereguleringer i perioden

LånenummerForfall/renteregulerin
gNy långiver Dato Beløp KommentarRente

SB1M NO001089141925.01.2021108 000 000 0,32724.08.2020

Husbanken 1150362801.03.20211 499 994 1,57401.03.2018

Husbanken 1152464201.03.20216 653 617 1,57401.03.2018

Husbanken 1152891101.03.20218 600 000 1,57401.03.2018

Husbanken 11530888.3001.03.20214 400 000 1,57401.03.2018

Husbanken 11531936.1001.03.202113 545 000 1,57401.03.2018

Husbanken 11531936.2001.03.20219 154 000 1,57401.03.2018

Husbanken 11534908.1001.03.20216 324 833 1,57401.03.2018

Husbanken 11534908.2001.03.20217 253 305 1,57401.03.2018

Husbanken 11534908.5001.03.202124 177 683 1,57401.03.2018

KLP 8317.55.6459707.06.2021110 000 000 1,73008.06.2018

SEB MB NO001079621207.06.2021100 000 000 1,65006.06.2017

Danske Bank NO001082613421.06.2021114 000 000 0,62919.06.2018

DNB NO001103138721.09.2021114 000 000 0,16721.06.2021
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Motpartsoversikt lån

Motpartsoversikt i prosent Motpartsoversikt i NOK
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Markedskommentar

Den månedlige veksten BNP-veksten ble noe bedre enn ventet, og det trekkes særlig frem at 
fiskerinæringen bidro til høy vekst. BNP-veksten ble 1,1 prosent m/m mens forventningene lå ved 0,9 
prosent. Vi ser nå tydelige gjenåpningseffekter og også husholdningenes konsum økte, selv om det 
fremdeles er noe lavere enn før pandemien inntraff.

Inflasjonen i Norge viste en økning til 4,1 prosent i september. Økningen drives i all hovedsak av oppgangen i 
strømprisene som var på hele 14,5 prosent fra august. Selv om kjerneinflasjonen i all hovedsak utvikler seg 
etter Norges Bank sine forventninger, så kan den høye samlede inflasjonen ha påvirkning på 
husholdningenes kjøpekraft.  Inflasjon kan nå faktisk bli høyere enn lønnsveksten, noe som vil redusere 
husholdningenes disponible realinntekt og redusere noe av de oppsparte midlene. Samtidig legger den høye 
spareraten en viktig demper på effekten av høye strømpriser på konsumet. I tillegg kan økt samlet inflasjon, 
også gi et godt grunnlag for lønnsveksten neste år.

Bedringen i det amerikanske arbeidsmarkedet fortsetter, og med det er det andre vilkåret som den 
amerikanske sentralbanken satte seg for å trappe ned verdipapirkjøpene oppfylt. Fra nedtrappingen av 
verdipapirkjøp («tapering»), er det likevel noe mer avstand til at styringsrentene i USA settes opp («lift-off»). 
Her blir det viktige å følge med på inflasjonspresset i den amerikanske økonomien. Prisoppgangen vi har 
observert hittil, har stort sett blir forklart av sentralbanken som «forbigående», enten ved base-effekter, høye 
råvarepriser, og midlertidige knappheter og forstyrrelser i verdikjedene. Hvis, eller i det øyeblikket, Fed ser 
tydelige tegn til at inflasjonen fester seg på et ubehagelig nivå, så vil det kunne endre bildet deres. Mens 
inflasjons- og renteforventningene på kort sikt stiger kan det virke som om vekstforventningene faller, og at 
det er det viktigste for 10-årsrentene nå om dagen. Svakere vekstutsikter skaper økt etterspørsel etter trygge 
investeringer, som statsobligasjoner, noe som presser rentene ned. I tillegg gjør svakere vekstutsikter at det 
er mer begrenset hvor mye man tror de korte rentene kan stige på sikt. 

Amerikansk 10-års stat trakk videre oppover i oktober, men fortsatt en del under årets høypunkt på 1,74% i 
slutten av mars. Som følge av forventninger om fortsatt renteheving fra Norges Bank steg 
pengemarkedsrentene videre i løpet av oktober: 3 mnd Nibor startet oktober på 0,62%, og steg 11 punkter til 
0,73% ved månedsslutt. 

(Fylkes-) Kommuner låner for følgende indikerte renter ved månedsslutt: 3 år til 1,83%, 5 år til 2,08%, 7 år til 
2,18 % og 10 år til 2,26 %. Kredittmarginene har vært stabile for nok en måned, og er som følger: 2 år på 0,11 %, 
3 år på 0,17%, 5 år på 0,29%, 7 år på 0,34% og 10 år på 0,39%. Sertifikatrentene har økt i oktober som følge av 
økende pengemarkedsrenter: 3 mnd. på 0,65%, 6 mnd. på 0,88% og 12 mnd. på 1,14 %.

Bergen Capital Management AS  /  Norges Bank / Thomson Reuters Refinitiv  /  DNB Markets, 1. november 2021
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Finansrapportering 
(etter årets slutt)



Finansiell rapportering 
i årsberetningen



Årsberetningen

Årsberetningene skal redegjøre for
a) forhold som er viktige for å bedømme 

den økonomiske utviklingen og 
stillingen, og om den økonomiske 
utviklingen og stillingen ivaretar den 
økonomiske handleevnen over tid

 kommunens lånegjeld påvirker den 
økonomiske handleevnen til mange 
kommuner

Den sterke gjeldsveksten gir grunn til bekymring, og det er mange 
kommuner som etter  hvert begynner å få et høyt gjeldsnivå. Mens det i 
2014 var 10 pst av kommunene som  hadde korrigert netto lånegjeld 
som var høyere enn driftsinntektene er det i 2020 over 30 prosent av 
kommunene som hadde så høy gjeld.

KS 2021



Årsberetningen – finansielle måltall



Finansrapportering etter årets slutt - egen
rapport 
eller som del av årsberetningen?

Merknadene til finansforskriften som var gjeldende fram til 31.12.2019:

Andre ledd angir at det i tillegg skal rapporteres en gang etter årets slutt. På 
grunn av at årsberetningen i kommuner og fylkeskommuner blir lagt fram for 
kommunestyret eller fylkestinget et stykke ut i det nye året, vil det være mest 
naturlig for administrasjonssjefen å legge fram en egen rapport om status for 
finansforvaltningen til kommunestyret eller fylkestinget nærmere budsjettårets 
slutt. Årsberetningen bør i tillegg inneholde et sammendrag av utviklingen 
gjennom året og status ved årets slutt, jf. krav til årsberetningens innhold i 
henhold til KRS 6 fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).



Finansrapportering 2020

• 6 av de 10 største kommunene i landet 
utarbeider egen finansrapport etter årets 
slutt

• 3 kommuner rapporterer kun i 
årsrapport/årsberetning og 1 kommune i 
årsregnskapet (note)

• 9 av 10 tilfredsstiller innholdskravet i 
finansforskriftens § 8

• De fleste rapporterer i juni sammen med 
årsberetningen selv om de har egen 
finansrapport.



Anbefalinger til årsberetningen

Generelle anbefalinger til rapportering i årsberetningen
• anbefaler at kommunen bruker samme struktur som i finansreglementet og den lovpålagte 

finansrapporteringen, slik at leserne lett kan kjenne seg igjen i de ulike dokumentene. En vanlig 
struktur i finansreglementet er som følger;

1) Midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet (kort likviditet)
2) Forvaltning av midler med lang tidshorisont
3) Forvaltning av kommunens låneportefølje 
4)

• Språket bør være enkelt – skal også skal gi god informasjon til allmenheten.

• Kort beskrivelse av markedsutviklingen i året som har gått hvor man viser til utvikling i de markeder 
man er investert i og rentemarkedet for lån. 

• Videre vil det være relevant å oppgi oppnådde resultater (avkastning, gjennomsnittlig rente mv.) og 
nøkkeltall for finansiell risiko (rentebindingstid, kapitalbindingstid mv.). 



Nøkkeltall knyttet opp mot finansreglementet

Mange kommuner har ulike nøkkeltall knyttet til avkastning og risiko i 
finansreglementet, og det kan da være informativt å sette opp en tabell som 
sammenholder kravene i reglementet med de faktiske resultatene

Nøkkeltall Finansreglement Faktisk forvaltning

Krav 2021 2020

Midler som skal forvaltes med lav risiko og høy 
likviditet

Minimum samme avkastning som 
i hovedbankavtale

0,76 % 2,34 %

Midler som skal forvaltes med lang tidshorisont 3 mnd. Nibor + 3 %  (2020: 3,65 %) 3,34 % 5,20 %

Største lån i prosent av samlet gjeld Maksimalt 30 % 19,5 % 23,5 %

Rentebindingstid for samlet lånegjeld Skal være mellom 1 og 4 år 2,3 år 2,7 år

Andel lån med fast rente (rentebinding over 12 
mnd.)

Minimum 20 %, maksimum 50 % 33 % 38 %

Kapitalbindingstid for samlet lånegjeld Bør være mellom 2 til 5 år 3,8 år 3,4 år

Lån som forfaller neste 12 mnd. Maksimalt 60 % av låneporteføljen 54 % 43 %



Lånegjeld

De mest sentrale nøkkeltallene knyttet til kommunens lånegjeld kan synliggjøres i en tabell som i 
figur. Tabellen gir et oversiktlig og helhetlig bilde av låneforvaltningen til kommunen, og man får på en 
oversiktlig måte synliggjort utviklingen i sentrale forhold knyttet til lånegjelden. Tabellen bør 
suppleres med en forklarende tekst.  

Renteeksponert gjeld 2021 2020 Endring

Samlet lånegjeld 2 376 2 188 188

- lån til vann, avløp og 
renovasjon

567 498 69

- lån med 
rentekompensasjon

234 265 -31

- videreutlån 123 112 11

- ubrukte lånemidler 34 12 22

Netto renteeksponert gjeld 1 418 1 301 117

I prosent av samlet lånegjeld 60 % 59 %

Nøkkeltall 2021 2020

Total lånegjeld                1 379 mill. 1 299 mill.

Vektet gjennomsnittsrente 1,50 % 1,91 %

Rentebindingstid                         1,55 ÅR 1,60 ÅR

Rentebinding under 1 år 54,0 % 57,8 %

Kapitalbinding 1,9 år 2,3 år

Kapitalbinding under 1 år 48,0 % 52,1 %

Rentesensitivitet (1 %-poeng 
økning)

7,42 mill. 7,53 mill.



Årsregnskapet - noteopplysninger



Faste noteopplysninger om eiendeler (§ 5-11)

Sikring av finansielle eiendeler og
forpliktelser

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, e)

Finansiell 

eiendel (sikring)
Sikringsinstrument

Formål med 

sikringen

Sikringens 

utløp (år)

Aksjer

Andeler

Obligasjoner

Utlån

Sertifikater

Gjeld Renteswap

Osv.

Kilde: NKKs note- og avstemmingsverktøy

e. Det skal opplyses om hvilke finansielle 
eiendeler og finansielle forpliktelser som 
regnskapsføres etter reglene om sikring, 
hva som er tilhørende sikringsobjekter, 
formålet med sikringen og sikringens 
varighet.



Faste noteopplysninger om eiendeler (§ 5-11)

Sikring av finansielle eiendeler og
forpliktelser



Faste noteopplysninger om lån, avdrag mv. 
(§ 5-12a)

a. For lån skal det opplyses om hvor mye som gjelder lån til henholdsvis egne 
investeringer, andres investeringer, innfrielse av kausjoner og videreutlån. Leieforpliktelser 
som er balanseført skal spesifiseres hvis forpliktelsen er vesentlig. Det skal også opplyses 
om gjennomsnittlig løpetid og rente. Det skal i tillegg opplyses om verdien på lån som 
forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram.

b. Det skal opplyses om størrelsen på minimumsavdraget beregnet etter 
kommuneloven § 14-18 første ledd. Det skal også opplyses om sum avskrivninger, 
verdien på lånegjelden og verdien på de varige driftsmidlene som ligger til grunn for 
beregningen. Hvis mottatte avdrag på videreutlån er brukt til å betale avdrag på lån til 
formål som nevnt i § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal det opplyses om 
beløpet og hvordan minimumsavdraget er korrigert for dette.

d. For hver garanti skal det opplyses om hvem garantien er stilt for, type garanti, 
godkjent garantiramme, opprinnelig garantiansvar og gjenstående garantiansvar ved 
utgangen av regnskapsåret, og når garantiansvaret utløper. Garantier som gjelder 
privatpersoner kan summeres og opplyses samlet. Hvis en garanti er innfridd eller 
det er sannsynlig at en garanti må innfris, skal det opplyses om hvilken garanti det 
gjelder og innfrielsesbeløpet.

LÅNEGJELD

MIMIMUMS-
AVDRAG

GARANTIER



Faste noteopplysninger om lån, avdrag mv. (§ 5-12a)

Lånegjeld

Budsjett og 
regnskapsforskriften, § 5-12, 
a)

Eksterne lån
Bokført verdi 

31.12
Løpetid Rentefot Refinansering*

Lån til egne investeringer
Lån til andres investeringer
Lån til innfrielse av kausjoner
Lån til videre utlån
Finansielle leieavtaler

*Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram.

Nøkkeltall 31.12.2021

Kapitalbinding under 1 år 17,23 %

Kilde: NKKs note- og avstemmingsverktøy 

Fra finansrapporten:

Minimumskrav:

a. For lån skal det opplyses om 
hvor mye som gjelder lån til 
henholdsvis egne investeringer, 
andres investeringer, innfrielse av 
kausjoner og videreutlån. 
Leieforpliktelser som er 
balanseført skal spesifiseres hvis 
forpliktelsen er vesentlig. Det skal 
også opplyses om 
gjennomsnittlig løpetid og rente. 
Det skal i tillegg opplyses om 
verdien på lån som forfaller og 
må refinansieres i det året 
regnskapet legges fram.



Faste noteopplysninger om lån, avdrag mv. (§ 5-12a)

Lånegjeld



Faste noteopplysninger om lån, avdrag mv. (§ 5-12a)

Garantier
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, d)

AA

BB

Sum garantier/lån ved kausjon

Beløp

Garantier som er innfridd per type

Garantier som sannsynligvis må innfris

Garantiens 

utløpstidspunkt

Godkjente garantier 

som ikke har begynt 

å løpe

Garanti gitt overfor Type garanti
Opprinnelig 

garantiansvar/lån

Garantiramme/lån

eramme

Kilde: NKKs note- og avstemmingsverktøy

d. For hver garanti skal det opplyses om 
hvem garantien er stilt for, type 
garanti, godkjent garantiramme, 
opprinnelig garantiansvar og 
gjenstående garantiansvar ved 
utgangen av regnskapsåret, og når 
garantiansvaret utløper. Garantier 
som gjelder privatpersoner kan 
summeres og opplyses samlet. Hvis 
en garanti er innfridd eller det er 
sannsynlig at en garanti må innfris, 
skal det opplyses om hvilken garanti 
det gjelder og innfrielsesbeløpet.

Interkommunale selskap bør også med i oversikten siden eierkommunen er pro rata ansvarlig 
for IKS’ers totale forpliktelser  

Simpel/selvskyldner
Mangler i mange noter


