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1. Finansreglementets virkeområde 

1.1 Hensikten med reglementet 
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet utgjør 
en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende 
fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer avkastnings- og 
risikonivå som er akseptabelt for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for 
driftsformål, plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva og opptak av 
lån/gjeldsforvaltning. 

1.2 Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for Sandefjord kommune.  

2. Hjemmel og gyldighet 

2.1 Hjemmel 
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52 
• Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 

2009 (FOR 2009-06-09 nr 635). 

2.2 Gyldighet 
• Reglementet trer i kraft fra og med 1. januar 2011.  Finansreglementet skal gjennomgås og 

vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode.  
• Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet 

politisk organ har vedtatt for Sandefjord kommunes finansforvaltning. 

3. Forvaltning og forvaltningstyper 
 
I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 
skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og 
passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettinger, 
strategier og rammer for: 

• Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. 
• Plassering og forvaltning av kommunens kraftfond. 
• Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. 

4. Formålet med kommunens finansforvaltning 
 
Kommunens viktigste oppgave er å gi innbyggerne gode velferdstjenester.  Finansforvaltningen har 
som overordnet mål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader 
for kommunens aktiviteter innenfor aksepterte risikorammer.  
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Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 
• Kommunen skal til en hver 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. 
• Forvaltning av kraftfondet (langsiktige finansielle aktiva) skal gi en god langsiktig avkastning 

til akseptabel risiko som over tid i hovedsak skal bidra til å delfinansiere kommunale 
investeringsprosjekter og gjennom dette gi kommunens innbyggere et best mulig 
tjenestetilbud 

• Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 
refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 

5. Generelle rammer og begrensninger 
 

• Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva 
som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens §52. 

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

• Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen. Kommunens 
langsiktige finansielle aktiva utgjøres i hovedsak av kraftfondet, men også deler av 
overskuddslikviditeten har en mellomlang og lang tidshorisont.  Det påligger rådmannen en 
selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som 
prinsipielle. 

• Rådmannen 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. 

• Rådmannen forestår den løpende finansforvaltningen innenfor rammen av dette 
finansreglementet. Rådmannen kan under utøvelse av den løpende finansforvaltningen inngå 
avtaler og gi midlertidige investeringsinstruksjoner i overensstemmelse med dette 
reglementet. 

• Med hjemmel i dette finansreglement kan rådmannen utarbeide nødvendige fullmakter, 
instrukser og 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. 

 
FNs anbefaling til etiske kriterier (FNs Global Compact) legges til grunn for forvaltning av Sandefjord 
kommunes finansplasseringer. Så langt det er praktisk mulig, skal forvaltningen søke å unngå å 
investere i aksjefond som kan skade Sandefjord kommunes omdømme. 
 
Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens overskuddslikviditet, kraftfondet og 
gjeldsporteføljen omtales i fortsettelsen hver for seg. 
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6. Rapportering 
 
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, rapportere til 
kommunestyret om finansforvaltningen hittil i år og status ved utgangen av tertialet, dvs. 
forvaltningen av overskuddslikviditeten, kraftfondet og lånegjelden.  I tillegg skal rådmannen etter 
årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status 
ved utgangen av året. 
 
Rapporteringen skal inneholde:  
 
For aktivasiden: 

• oversikt over porteføljens sammensetning på ulike aktivaklasser til markedsverdier 
• vesentlige markedsendringer 
• endringer i risikoeksponeringen 
• avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 
• markedsavkastning og oppnådd avkastning 

 
For lånegjelden: 

• sammensetning av lånegjeld 
• løpetid for lånegjelden 
• vesentlige markedsendringer 
• endringer i risikoeksponering 
• avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 
• markedsrenter og oppnådde renter 

 
I forbindelse med rapporteringen vurderes også forvaltningsstrategien. 

7. Forvaltning av overskuddslikviditet 
 
Sandefjord kommunes overskuddslikviditet består av kommunens likviditet, gravlegater, 
husbankmidler for videre utlån, VAR-fond, tilfluktsromsmidler, havnekassens midler m.v. 

7.1 Overordnet mål 
Forvaltningen av Sandefjord kommunes overskuddslikviditet skal legge vekt på en forsvarlig 
økonomiforvaltning og at kommunen kan dekke sine løpende betalingsforpliktelser slik at kommunen 
er i stand til å gi et godt og stabilt tjenestetilbud. Innenfor de overordnede rammer for forsvarlig 
sikkerhet, risikospredning, likviditet og investeringshorisont, skal Sandefjord kommune maksimere 
avkastningen av de forvaltede midlene. 

7.2 Krav til avkastning 
Målet er å oppnå en langsiktig avkastning på overskuddslikviditeten på linje med 3 md. NIBOR. I 
kravet til avkastning er bankavtalen hensyntatt. Innskuddsrenten i avtalebanken har en margin i 
forhold til 3 mnd. NIBOR. 
 
Aksjefond måles i forhold til den risiko man tar. Risikoen måles i forhold til forventet avvik fra 
referanseindeksen, og “tracking error” viser standardavviket til differansen mellom fondets 
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avkastning og avkastningen til målindeksen.  Man kan for eksempel benytte Oslo Børs hovedindeks 
OSEBX, som er utbyttejustert, dersom fondet skal gjenspeile hovedindeksen.  

7.3 Ansvar og fullmakter 
Kommunestyret delegerer forvaltningen av Sandefjord kommunes overskuddslikviditet til 
rådmannen i h.h.t. dette finansreglementet. Rådmannen kan delegere denne fullmakten videre. 

7.4 Likviditetsoversikt 
Rådmannen skal sørge for at Sandefjord kommune har god likviditetsplanlegging slik at kommunen 
kan innfri sine betalingsforpliktelser til forfall. Rådmannen skal utarbeide en rullerende 
likviditetsprognose for Sandefjord kommune. 

7.5 Risiko 
Sandefjord kommune har følgende risikoelementer i forvaltningen av overskuddslikviditeten: 
 
 Kredittrisiko: Risiko for tap hvis debitor ikke kan oppfylle sine forpliktelser i avtalen. 

 
Beslutning: Sandefjord kommunes risiko skal være lav. 
 

 Likviditetsrisiko: Risiko for å ikke kunne realisere fordringen på ønsket tidspunkt og/eller til 
en akseptabel pris. 
 
Beslutning: Sandefjord kommunes risiko skal være lav, slik at det er lett å 
selge den plasseringen kommunen har investert i. 
 

 Markedsrisiko: Risikoen for endring av markedsverdien av plasseringene gjennom en 
generell endring i rentenivået eller en generell endring i aksjeindekser. 
 
Beslutning: Sandefjord kommunes risiko skal være moderat. 
 

 Oppgjørsrisiko: Risiko for tap under gjennomføringen av handelen. 
 
Beslutning: Sandefjord kommune skal ikke ha oppgjørsrisiko. 
 

 Aksjerisiko: Risiko ved endring i aksjemarkedet. 
 
Beslutning: Sandefjord kommunes risiko skal være moderat og 
aksjeplasseringer skal kun være i aksjefond innenfor definerte maksimale 
rammer. 
 

 Valutarisiko: Risiko ved endringer i valutamarkedet. 
 
Beslutning: Sandefjord kommune skal ikke ha valutarisiko utover 
plasseringer i utenlandske aksjefond. Kommunens plassering i 
utenlandske rentebærende verdipapirer skal være valutasikret til NOK. 
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Sandefjord kommunes overskuddslikviditet vil være plassert i 4 hovedkategorier: Bankinnskudd, 
sertifikater/pengemarkedsfond, obligasjoner/obligasjonsfond og aksjefond. Kommunestyret ser 
risikoen for de enkelte kategoriene som følgende: 
 
 Kredittrisiko Likviditetsrisiko Kurs/renterisiko Samlet risiko 
Bankinnskudd Lav Lav - Lav 
Sertifikat/pengem.fond Lav Lav Lav Lav 
Obligasjoner/obl.fond Lav/moderat Lav Moderat Moderat 
Aksjefond - Lav Høy Høy 
 
Gjennomsnittslikviditeten var 481 mill. kr i januar-oktober 2010. Av dette utgjør mellomlang og lang 
likviditet i overskuddslikviditeten basert på siste 3 ¾ år er 200 – 250 mill. kr. 

7.6 Maksimums- og minimumsregler for kortsiktig likviditet 

Bankinnskudd 
Sandefjord kommune har inngått rammeavtale for å ivareta det løpende behovet for banktjenester. 
 
Sandefjord kommune kan plassere inntil 100 % av total likviditet som innskudd i bank. Det kan 
plasseres i bank som har minimum 1 mrd. kr i forvaltningskapital. Bankene vurderes bl.a. etter 
kredittvurderinger (rating) foretatt av DnB NOR Markets. Det kreves minimum investment grade 
BBB-. 
 
Maksimalt plasseringsbeløp i en enkelt bank kan ikke utgjøre mer enn 80 mill. kr eller 1,5 % av 
forvaltningskapitalen. Beskrankningen gjelder ikke for innskudd i avtalebanken. 

Sertifikat 
Sandefjord kommune kan plassere inntil 30 %, ca. 145 mill. kr, av total likviditet i sertifikater med en 
tidshorisont på 3 - 12 måneder. 
 
Sertifikatene skal være utstedt eller garantert av stat, fylkeskommuner, kommuner eller av bank. 
Hele sertifikatporteføljen kan være plassert i stats- eller statsgaranterte sertifikater. For fylkes-
kommuner, kommuner og banker kan andelen maksimalt utgjøre 20 % pr. utsteder/garantist. Det 
kan plasseres i bank som har minimum 1 mrd. kr i forvaltningskapital. For en bank kan det kjøpes 
sertifikater for maksimum 25 mill. kr eller 1 % av forvaltningskapitalen. Bankene vurderes bl.a. etter 
kredittvurderinger (rating) foretatt av DnB NOR Markets. Det kreves minimum investment grade 
BBB- på tidspunktet for kjøp av verdipapiret. Dersom institusjonen senere nedgraderes til under BBB- 
vurderes årsaken til nedgraderingen og sannsynlig kredittvurdering ved neste analyse når det tas 
beslutning om verdipapiret skal legges ut til salg. 

Pengemarkedsfond 
Pengemarkedsfond som plasserer i rentebærende verdipapirer med en rentefølsomhet på mindre 
enn 1 år, kan benyttes som alternativ til plassering i bank. Gjennom fondsplassering sikres god 
diversifisering (redusert kredittrisiko). Ingen av fondets enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn 
BBB- (”investment grade”) etter DnB NOR Markets kredittanalyse av norske banker.  
 
Tidshorisonten for kommunens plasseringer er avgjørende for andelen plassert i pengemarkedsfond. 
“Lange” penger kan plasseres med en større andel i pengemarkedsfond enn “korte” penger etter 
følgende retningslinjer: 
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Fond med maksimal løpetid inntil 120 dager: 
 Inntil 50 % av likviditet med tidshorisont på pengene 1 - 3 måneder 
 Inntil 80 % av likviditet med tidshorisont på pengene Minimum 3 måneder 
 
Fond med maksimal løpetid 1 år: 
 Inntil 50 % av likviditet med tidshorisont på pengene 4 - 12 måneder 
 Inntil 80 % av likviditet med tidshorisont på pengene Minimum 12 måneder 
 
Det kan kun benyttes fond som investerer i.h.h.t. “lov om verdipapirfond”, og fondene skal 
tilfredsstille Finanstilsynets regler om 20 % kapitalvekting for pensjonskasser. Det skal ikke være 
begrensninger på uttaksretten i de fondene som Sandefjord kommune benytter, og midlene skal 
alltid være tilgjengelige på få dager. Sandefjord kommunes andel av ett pengemarkedsfond skal ikke 
overstige 10 % av fondets totale volum. 

7.7 Maksimums- og minimumsregler for mellomlangsiktig og langsiktig likviditet 
For mellomlangsiktig og langsiktig likviditet kan Sandefjord kommune benytte seg av de ovennevnte 
produkter i tillegg til: 

Obligasjoner og obligasjonsfond 
Sandefjord kommune kan plassere likviditet i obligasjoner og obligasjonsfond etter følgende 
retningslinjer: 
 Inntil 50 % av mellomlang og lang likviditet med tidshorisont på pengene 12 - 36 måneder 
 
Obligasjoner med resterende løpetid på under ett år regnes som sertifikater. Obligasjoner kan ha fast 
rente eller flytende rente eller FRN-obligasjoner (floating rate note – såkalte floatere) med rente 
knyttet til NIBOR og renteendring for eksempel hver 3. måned. Maksimal restløpetid eller tid frem til 
renteregulering og mulighet for innløsning til pari kurs (put/call-obligasjoner) på obligasjonene skal 
være 3 år for mellomlangsiktige og langsiktige plasseringer. 
 
Obligasjonene skal være utstedt eller garantert av stat, fylkeskommuner, kommuner eller av bank 
med forvaltningskapital på minimum 1 mrd. kr. Hele obligasjonsporteføljen kan være plassert i stats- 
eller statsgaranterte obligasjoner. For fylkeskommuner, kommuner og banker kan andelen maksimalt 
utgjøre 20 % pr. utsteder/garantist. For en bank kan det kjøpes obligasjoner for maksimum 25 mill. kr 
eller 1 % av forvaltningskapitalen. Bankene vurderes bl.a. etter kredittvurderinger (rating) foretatt av 
DnB NOR Markets. Det kreves minimum investment grade BBB- på tidspunktet for kjøp av 
verdipapiret eller fondsandelene. Dersom institusjonen nedgraderes til under BBB- vurderes årsaken 
til nedgraderingen og sannsynlig kredittvurdering ved neste analyse når det tas beslutning om 
verdipapiret eller fondsandelene skal legges ut til salg. 
 
Det kan kun benyttes obligasjonsfond som investerer i.h.h.t. “lov om verdipapirfond”, og fondene 
skal tilfredsstille Finanstilsynets regler om 20 % kapitalvekting for pensjonskasser. Sandefjord 
kommunes andel av ett obligasjonsfond skal ikke overstige 10 % av fondets totale volum. 
Verdipapirene i obligasjonsfondene skal maksimalt ha en gjennomsnittlig løpetid på 3 år. 

Aksjefond 
Sandefjord kommunes eksponering i aksjemarkedet skjer hovedsakelig gjennom kraftfondet. 
 
Sandefjord kommune kan plassere likviditet i aksjefond forvaltet av norske forvaltningsselskap for 
maksimalt 20 mill. kr basert på opprinnelig innskutt kapital i aksjefondene eller maksimalt 40 mill. kr i 
markedsverdi. Inntil 50 % av rammen for aksjefond kan plasseres i europeiske samt globale aksjefond 
som investerer i velutviklede børsmarkeder slik dette er definert i Morgan Stanleys Europa- og 
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verdensindeks. Gjennom plasseringer i aksjefond sikres en god diversifisering av aksjeinvesteringene. 
Fondsplasseringer er også mer likvide enn plasseringer i enkeltaksjer.  
 
Andeler i kombinasjonsfond (både aksjer og obligasjoner) inngår i rammene for aksjefond. 
 
For norske fond skal det investeres i fond som enten tilnærmet har en investeringsbredde som Oslo 
Børs eller i OBX-baserte fond. Målsettingen for investeringene i aksjefond er å oppnå en avkastning 
over tid som tilsvarer verdiutviklingen i hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) eller OBX-indeksen 
(kapitalvektet indeks bestående av de 25 mest omsatte aksjene på børsen). 
 
Før kommunen går inn i et aksjefond, skal fondsforvaltningsselskapet uttale seg om risikoen i fondet i 
forhold til den målindeks som benyttes, dvs. hvilket intervall avkastningen varierer, %-intervall, fra 
målindeksen.  

Strukturerte finansprodukter 
Det investeres ikke i strukturerte produkter, dvs. sammensatte finansprodukter som for eksempel 
indekserte obligasjoner, girede (delvis lånefinansierte) finansprodukter m.v.. 

7.8 Totalporteføljens sammensetning 
Etter bankavtalen skal Sandefjord kommune ha et minimums gjennomsnittlig bankinnskudd, men 
hvor ytterpunktene (maksimums- og minimumsinnskudd) spriker mye fra gjennomsnittet. 
Rådmannen skal sørge for at innskudd i avtalebanken er i henhold til bankavtalen.  
 
Porteføljesammensetningen nedenfor vil for bankinnskudd være i tillegg til avtalt innskudd i 
avtalebanken. 
 
Sandefjord kommune ønsker følgende fordeling blant de ulike investeringskategoriene: 
 
Kategori Yttergrenser 
Bankinnskudd 0 – 100 % av total likviditet 
Sertifikater 0 – 30 % av total likviditet 
Pengemarkedsfond (120 dager) 0 – 80 % av likviditet med tidshorisont 1 – 4 md. 
Pengemarkedsfond (1 år) 0 – 80 % av likviditet med tidshorisont 4 – 12 md. 
Obligasjoner (1 - 3 år) / 
Obligasjonsfond (3 år) 

0 – 50 % av mellomlang og lang likviditet med tidshorisont 12 
– 36 md. 

Aksjefond 0 - 20 mill. kr til kostpris / 0 - 40 mill. kr til markedspris 

8. Forvaltning av Sandefjord kommunes kraftfond 

8.1 Formål 
Sandefjord kommunes kraftfond består av frigjort kapital fra tidligere eierandeler i Sandefjord-
regionen Energiverk og Vestfold Kraft. Kraftfondet har en langsiktig forvaltningshorisont. For-
valtningen av kraftfondet skal sikre en tilfredsstillende avkastning av de investerte midlene over tid. 
Investering i andre aktivaklasser enn rentebærende verdipapirer er et middel til å gi en risikopremie, 
dvs. øke avkastningen over tid.  
 
Sandefjord kommune skal benytte flere eksterne forvaltere som har konsesjon til å tilby aktiv 
forvaltningsservice i Norge, i forvaltningen av kommunens kraftfond. Den enkelte forvalter skal drive 
aktiv forvaltning av en andel av verdipapirporteføljen for Sandefjord kommunes kraftfond gjennom 
investeringer i tråd med de rammer og retningslinjer som fremgår av kapittel 8 i dette 
finansreglementet. 
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8.2 Forvaltningen 
Sandefjord kommune skal gi forvalter de nødvendige fullmakter slik at forvalter kan utføre 
forvaltningen. 
 
Forvalter skal gjennom en forsvarlig kapitalforvaltning i henhold til de rammer og retningslinjer som 
følger av dette finansreglementet ivareta Sandefjord kommunes interesser og eierrettigheter knyttet 
til verdipapirporteføljen. Forvaltningen skal skje i samsvar med gode etiske retningslinjer og god 
forretningsskikk herunder overholde lovregler for verdipapirforvaltning og markedspraksis for øvrig. 
 
Verdipapirporteføljen skal være sammensatt slik at den forvaltes med en målsetting om å oppnå god 
avkastning samtidig som det er tatt hensyn til sikkerhet, risikospredning og likviditet. 
 
Forvalter skal føre løpende portefølje- og posisjonskontroll av Sandefjord kommunes 
verdipapirportefølje. Krav til rapportering fremgår av kapittel 8.8 nedenfor. På forespørsel plikter 
forvalter å kunne fremvise oversikt over verdipapirporteføljens sammensetning og risikoposisjoner. 
 
Forvalter kan ikke delegere forvaltningen av hele eller deler av verdipapirporteføljen til ekstern 
forvalter uten etter skriftlig samtykke fra Sandefjord kommune. En slik delegering skal uansett ikke 
medføre endring av forvalters ansvar i henhold til kapittel 8.3. Kjøp av fondsandeler ansees ikke som 
delegering av forvaltningen. 
 
Sandefjord kommune kan ved skriftlig melding til forvalter, foreta endringer i forvaltermandatet. 

8.3 Forvalters ansvar 
Forvalter er ansvarlig for Sandefjord kommunes direkte tap, dersom tapet skyldes brudd på vedtatt 
strategi forvoldt ved uaktsomhet fra forvalters side. 
 
Dersom forvalter overskrider rammer gitt i dette finansforvaltningsreglementet, er det overskytende 
beløp å anse som foretatt på forvalters egen risiko. Forvalter skal alltid være ansvarlig for 
kommunens direkte tap som følge av overskridelse av rammer i forvaltermandatet. 
 
Forvalter er ikke ansvarlig for brudd på strategien som skyldes forhold på kommunens side. 
 
Både Sandefjord kommune og forvalterne plikter i rimelig utstrekning å fjerne eller minske risikoen 
for tap, eller etter beste evne å begrense tap som allerede er inntruffet. 

8.4 Investeringsmål 
Sandefjord kommune har som mål å oppnå 

• høyest mulig avkastning over en tidsperiode på 5 - 10 år innenfor de risikorammer som er 
fastsatt i finansreglementet. 

• høyere årlig avkastning enn referanseporteføljen sammensatt av referanseindeksene. 
 
En tilfredsstillende langsiktig avkastning for hele porteføljen defineres som 3 md. NIBOR + 0,4 %-
poeng. 

8.5 Diversifisering 
Sandefjord kommune skal spre sine plasseringer både av strategisk og taktisk art for å redusere 
porteføljens risiko.  Forvalter skal sørge for at kommunens eiendeler er strategisk diversifisert slik at 
eiendelene er fordelt på ulike typer aktivaklasser, både egenkapital og fremmedkapital. Forvalter skal 
også sørge for at kommunens eiendeler er taktisk diversifisert gjennom en forsvarlig spredning 
innenfor hver aktivaklasse. 
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8.6 Plasseringsstrategi 
Kommunens plasseringsstrategi er en langsiktig beslutning som ikke bør endres hvis ikke forventet 
avkastning, vurdering av risiko, risikobærende evne og vilje eller kommunens forpliktelser og krav til 
avkastning endrer seg. Strategien representerer kommunens risikostyring, mens avkastningen 
bestemmes av markedene i den enkelte periode. 
 
Plasseringsstrategien inneholder følgende elementer: 

• Aktiva allokering 
• Frihetsgrader 
• Definisjon av referanseportefølje 
• Aktiv/passiv investeringsatferd 
• Rebalansering 
• Valutaeksponering 
• Avkastningsmåling 

Aktiva allokering 
Porteføljen skal settes sammen slik at Sandefjord kommune maksimerer langsiktig forventet 
avkastning på bakgrunn av kommunens evne til å bære finansiell risiko under gjeldende lover og 
forskrifter. Følgende langsiktige aktiva allokering skal tilstrebes: 
 
 Aktiva  Benchmark fordeling 

 
 Rentebærende verdipapirer  80 %  
 Norsk pengemarked (0 - 1 år)   42 % 
 Obligasjoner (1- 6 år)   38 % 
 Aksjer  20 %  
 Norske aksjer    5 % 
 Utenlandske aksjer   15 % 
 Samlet 100% 100 % 

Frihetsgrader for taktisk aktivaallokering 
Som et ledd i Sandefjord kommunes kortsiktige forvaltning (timing), etableres frihetsgrader m.h.t. de 
ulike aktivaklassers minimums og maksimums porteføljevekt. Anvendelse av frihetsgradene avhenger 
av forventninger til markedsutviklingen for de ulike aktivaklasser som inngår i porteføljen. 
 
 Aktiva Maksimum Minimum 
 Rentebærende verdipapirer  85 %  75 %  
 Norsk pengemarked (0 - 1 år)   66 %  28 % 
 Obligasjoner (1- 6 år)   57 %  19 % 
 Aksjer  25 %  15 %  
 Norske aksjer   14 %  4 % 
 Utenlandske aksjer   21 %  11 % 
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Innenfor obligasjonsporteføljen har forvalterne følgende frihetsgrad for sin taktiske aktivaallokering: 
 Aktiva Maksimum Minimum 
 Obligasjoner  57 %  19 %  
 Norske obligasjoner (1 - 5 år)   57 %  19 % 
 Utenlandske obligasjoner (1- 6 år)   10 %  0 % 
 Utenlandske obligasjoner 10 %  0 %  
 Statsobligasjoner   10 %  0 % 
 Kredittobl. m/rating AAA-BBB   5 %  0 % 
 
Forvalterne har anledning til å investere i utenlandske obligasjonsfond i velutviklede markeder som 
en del av sin taktiske aktivaallokering. Det er markedssituasjonen som avgjør om og når en forvalter 
investerer i denne aktivaklassen. Inntil 10 % av kraftfondet kan investeres i internasjonale 
veldiversifiserte obligasjonsfond med en gjennomsnittlig løpetid på 5 – 6 år, hvorav inntil halvparten 
av rammen for internasjonale obligasjoner kan være investert i internasjonale kredittobligasjoner 
med rating AAA – BBB.  
 
Den utenlandske obligasjonsporteføljen skal være valutasikret til NOK. 

Definisjon av referanseportefølje 
Sandefjord kommunes langsiktige avkastning skal måles mot følgende referanseindekser for å 
vurdere resultatet av forvalters markedssyn (taktiske aktivaallokering) og seleksjonsbeslutninger: 
 
Andel  Referanseindeks 
 Rentebærende verdipapirer  
42 % Norsk pengemarked (0 - 1 år) Oslo Børs Statssertifikatindeks 3 md (ST1X) 
38 % Obligasjoner (1- 5 år) Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) 
 Aksjer  
5 % Norske aksjer Oslo Børs Benchmark, OSEBX (NO 0007035327) 
15 % Utenlandske aksjer Morgan Stanley Capital International World i NOK 

(CIWLND=USD omregnet i NOK) 
 
OSEBX er en indeks som skal speile den aktive eller levende børsomsetningen i Norge. 
Markedsvektingen er korrigert for passive eiere (eierandeler som ikke omsettes, dvs. ikke er likvide). 
OSEBX er en avkastningsindeks, dvs. at utbetalt utbytte reinvesteres. 
 
MSCI World i NOK er en avkastningsindeks med reinvestering av utbytte, men hvor kildeskatt er 
hensyntatt. Markedsvektingen er korrigert for passive eiere. Indeksen omregnes til NOK. 

Aktiv/passiv investeringsatferd 
For å utnytte forventninger til markedsutviklingen innenfor de ulike aktivaklassene og de 
frihetsgrader som er gjort gjeldende, kan en aktiv investeringsatferd benyttes både på 
aktivaklassenivå (allokeringseffekt) og verdipapirnivå (seleksjonseffekt). 
 
Forvalter kan søke å styre markedsrisikoen og skape meravkastning utover de fastsatte 
avkastningsmålene, jf. kapittel 8.4, ved å  

• justere porteføljens aktiva allokering innenfor de frihetsgrader som er fastsatt avhengig av 
forventninger til markedsutviklingen (timing). 

• velge en verdipapir- og fondssammensetning innenfor hver aktivaklasse som avviker fra 
sammensetningen til dens definerte referanseindeks (seleksjon). 
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Denne aktive investeringsatferden vil generere tracking error slik denne er omtalt i kapittel 
8.7.RebalanseringPorteføljen skal rebalanseres før vektene faller utenfor de frihetsgrader som 
gjelder for hver aktivaklasse basert på markedsverdier. 
 
Porteføljen kan rebalanseres ved endringer i forventingene til markedsutviklingen for å tilpasse 
porteføljen til investeringsmål. 

Valutahåndtering 
Utenlandske verdipapirer er eksponert for valutarisiko. Det er derfor muligheter både for gevinst og 
tap som skyldes svingninger i kursen på NOK sammenholdt med andre lands betalingsenheter. En 
styrking av NOK gir valutakurstap, mens en svekkelse av NOK gir valutakursgevinst. 
 
Porteføljen av rentebærende verdipapirer kan bestå av både norske og utenlandske verdipapirer. 
Den utenlandske obligasjonsporteføljen skal være valutasikret til NOK. 
 
Aksjeporteføljen består av både norske og utenlandske verdipapirer. Ved markedsutsikter hvor 
valutakurssikring synes formålstjenlig, kan forvalteren velge å sikre hele eller deler av porteføljen 
som er plassert i utenlandske aksjer. 

Avkastningsmåling 
Sandefjord kommunes avkastning skal vurderes mot forvaltningens målsetting på 5-10 års sikt. 
Kraftfondets periodeavkastning skal måles i forhold til avkastning på referanseporteføljen 
(benchmark). Referanseporteføljen er beskrevet i kapittel 8.6 og ovenfor under ”Definisjon av 
referanseportefølje”. Ved sammenlikninger mot benchmark skal kraftfondets avkastning måles mot 
”normalporteføljen” og dennes avkastning i perioden.  
 
Forvalterne skal rapportere avkastningen til kommunens økonomisjef hver måned, jfr kapittel 8.8. 

8.7 Investeringsbegrensninger 
For å kunne oppfylle formålet med forvaltningen av kraftfondet skal kapitalen til enhver tid forvaltes 
etter en samlet vurdering av sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. 
 
For å sikre god likviditet skal de direkte investeringene samt kapitalen i verdipapirfond være i 
verdipapirer med god omsetning. 

Generelle begrensninger 
Aksjeporteføljen skal bestå av bredt sammensatte fond både m.h.t. antall selskaper og fordeling på 
sektorer. Sandefjord kommunes investeringer i et aksjefond kan ikke utgjøre mer enn 10 % av 
fondets verdi.  
 
I forbindelse med etablering av SRI-fond kan Sandefjord kommunes eierandel i fondet i 
etableringsfasen utgjøre inntil 50 % av fondets verdi de første 12 månedene og deretter inntil 25 % 
av fondets verdi de neste 9 årene (dvs. inntil 10 år etter oppstart av fondet) forutsatt at det 
investeres i velutviklede markeder og i store og likvide selskaper. Når Sandefjord kommunes 
eierandel utgjør mer enn 10 % skal utviklingen av det aktuelle fondets kapital og kommunens 
eierandel rapporteres til administrasjonen i den månedlige rapporteringen. 
 
Porteføljen av norske rentebærende verdipapirer kan sammensettes av pengemarkedsfond og 
obligasjonsfond bestående av norske verdipapirer og/eller direkte eide norske enkeltpapirer. 
 
Plassering i utenlandske obligasjoner skal skje gjennom veldiversifiserte obligasjonsfond. 
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Rentebærende verdipapirer 
Sandefjord kommune har følgende risikoelementer i porteføljen av rentebærende verdipapirer: 
 
 Kredittrisiko: Risiko for tap hvis debitor ikke kan oppfylle sine forpliktelser i avtalen. 

 
Beslutning: Sandefjord kommunes risiko skal være lav. 
 

 Likviditetsrisiko: Risiko for å ikke kunne realisere fordringen på ønsket tidspunkt og/eller til 
en akseptabel pris. 
 
Beslutning: Sandefjord kommunes risiko skal være lav, slik at det er lett å 
selge den plasseringen kommunen har investert i. 
 

 Markedsrisiko: Risikoen for endring av markedsverdien av plasseringene gjennom en 
generell endring i rentenivået eller en generell endring i aksjeindekser. 
 
Beslutning: Sandefjord kommunes risiko skal være moderat. 
 

 Oppgjørsrisiko: Risiko for tap under gjennomføringen av handelen. 
 
Beslutning: Sandefjord kommune skal ikke ha oppgjørsrisiko. 
 

 Valutarisiko: Risiko ved endringer i valutamarkedet. 
 
Beslutning: Sandefjord kommune skal ikke ha valutarisiko. 

 
Den norske renteporteføljen skal til enhver tid ha en gjennomsnittlig durasjon på mellom 0-5 år, og 
skal kun bestå av verdipapirer som tilfredsstiller Finanstilsynets regler om inntil 20 % kapitalvekting. 
Strategisk durasjon på porteføljen av rentebærende verdipapirer er 3 md for 
pengemarkedsplasseringene og 3 år for obligasjonsporteføljen. 
 
Det skal kun benyttes verdipapirer eller pengemarkeds- og obligasjonsfond som har lav kredittrisiko 
og er veldiversifiserte (god spredning på utstedere og antall papirer). Intet rentebærende verdipapir 
kan utgjøre mer enn 10 % av verdien av renteporteføljen, samtidig som verdipapirer som utgjør mer 
enn 5 % av porteføljeverdien samlet ikke kan overstige 40 % av renteporteføljeverdien.  
 
Statssertifikater og statsobligasjoner er de mest likvide verdipapirene i det norske markedet og hvor 
det til enhver tid fastsettes kurser i markedet med lavest differanse mellom kjøps- og salgskurs. Hele 
porteføljen av rentebærende verdipapirer kan være plassert i statssertifikater eller statsobligasjoner.  
 
Ved bruk av fond kan Sandefjord kommune bare investere i fond som er under tilsyn av 
Finanstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter innen EØS. 

Aksjefond 
Investeringer i aksjefond vil følge det enkelte fonds investeringsstrategi.  
 
FNs anbefaling til etiske kriterier (FNs Global Compact) legges til grunn for forvaltning av Sandefjord 
kommunes kraftfond. Så langt det er praktisk mulig, skal forvalter søke å unngå å investere i 
aksjefond som kan skade Sandefjord kommunes omdømme. 
 
Det tillates å benytte aksjefond som investerer i børsnoterte og unoterte selskaper. Investeringer i 
unoterte selskaper skal ikke under noen omstendighet være høyere enn 10 % av fondets totale 
markedsverdi, og det forutsettes at selskapet blir børsnotert innen ett år. 
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For spissing av utenlandsporteføljen kan rene utenlandske bransjefond ikke overstige 10 % av 
verdien for utenlandsporteføljen. 
 
For å redusere svingningsrisikoen skal det tilstrebes nivåer lavere enn 6 % for tracking error (relativ 
volatilitet) ved investering i de aksjefond som danner grunnstammen i aksjeporteføljen. Tracking 
error viser forvalters investeringsstrategi, dvs. i hvilken grad forvalter gjør det man sier man skal 
gjøre, og tracking error er det beregnede standard avviket på månedlig differanseavkastning 
(forskjellen mellom fondets avkastning og referanseindeksens avkastning). Tracking error skal 
beregnes fortløpende for de siste 36 månedene.  
 
Utenlandsfond har en feilmargin p.g.a. tidssoner og derfor ulike sluttkurser og valutakurser. Norske 
forvaltere melder sluttkursen etter at Oslo Børs er stengt kl. 17:30, mens noen børser fremdeles er 
åpne og andre har sluttkurs fra dagen før. 
 
Hvis tracking error på de fond som benyttes overstiger målkorridoren (0 – 6 %), skal forvalteren 
kontakte kommunens økonomisjef. Tracking error vurderes sammen med informasjonsraten, som 
viser hvorvidt Sandefjord kommune får betalt for forvalters beslutning om å avvike fra referanse-
indeksen. Informasjonsraten er forholdstallet mellom fondets differanseavkastning målt mot 
referanseindeksen og tracking error eller: 
 

(Fondets avkastning - referanseindeksens avkastning) 
Standardavviket til differanseavkastningen 

 
En positiv informasjonsrate viser at kommunen får igjen for forvalters aktive handlinger. 

Derivater 
Verdipapirfond som anvender derivater som en vedtektsfestet del av forvaltningen og risikostyringen 
av fondet er tillatt. Forvalter kan benytte valutainstrumenter for å sikre hele eller deler av den 
utenlandske aksjeporteføljen mot svingninger i valutakursen. Annen bruk av derivater tillates ikke. 

8.8 Rapportering 
Hensikten med rapporteringen er å vurdere i hvilken grad investeringsmålene blir nådd, og at 
forvalter utøver sine plikter på en forsvarlig måte. 
 
Forvalter skal senest 10. i hver måned rapportere følgende til kommunens økonomisjef: 
 
 - Markedsverdi på aktivaklassenivå og samlet 
 - Porteføljeoppstilling innenfor hver aktivaklasse 
 - Absolutt periodeavkastning i NOK siste måned og hittil i år 
 - Avkastning i % på aktivaklassenivå og samlet siste måned 

og hittil i år for porteføljen og benchmark 
 - Attribudsjonsanalyse for siste måned og hittil i år 
 - Renterisiko målt ved 1 %-poengs økning i rentenivået for 

pengemarkeds- og obligasjonsporteføljen 
 - Sannsynlighet for tap på 1 år og 3 års sikt for den faktiske 

porteføljesammensetningen 
 - Tracking error og informasjonsrate siste 3 år 
 
Attribusjonsanalysen skal vise hvilke faktorer som har bidratt til avkastningen, eksempelvis durasjon i 
renteporteføljen, overvekting/undervekting av aktivaklasser, valg av enkeltpapirer i fondene mv.  
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Forvalter skal beregne øvre og nedre utfallsrom for avkastningen basert på de enkelte aktivaklassers 
standardavvik, samvariasjon og forventede avkastning og innenfor 95 % sannsynlighet, dvs. at det er 
2,5 % sannsynlighet for høyere avkastning og 2,5 % sannsynlighet for lavere avkastning. 
Utfallsrommet skal beregnes i beløp, samt at utfallsrommet skal framstilles grafisk sammen med 
forventet avkastning, benchmarkavkastningen og faktisk avkastning for porteføljen. 
 
Det skal opplyses om taktisk investeringsatferd etter forvalters markedssyn for de neste 3 - 6 
månedene.  
 
Fordi store andelseieres disposisjoner kan få betydning for øvrige andelseiere skal forvalter opplyse 
%-andelene til de 5 største andelseierne av de fond kommunen er investert i både fond med 
rentebærende verdipapirer og aksjefond. 
 
Verdipapirporteføljens avkastning skal vurderes mot forvaltningens målsetting for en lengre 
tidshorisont. 

8.9 Intern kontroll 
Forvalter skal til enhver tid påse at kapitalforvaltningen holdes innenfor de rammer som er beskrevet 
i kapittel 8 i dette finansreglementet. 

8.10 Årsoppgjørsdisposisjoner - kursreguleringsfond 
Sandefjord kommunes overordnede mål er å gi innbyggerne en jevn utvikling av det løpende 
tjenestetilbudet. Verdiendringer på finansielle eiendeler skal i mange tilfeller regnskapsføres i det 
året de oppstår. Forvaltningen av kraftfondet kan derfor få konsekvenser for kommunens 
tjenestetilbud på kort sikt. For å skjerme tjenestetilbudet for negative avvik fra forutsatt avkastning i 
kraftfondet er det et mål å etablere et kursreguleringsfond på 80 mill. kr basert på 

• en årlig avkastning på 5,4 % (3 md. NIBOR (likevektsrente) + 0,4 %-poeng) 
• tap av hovedstol på ca. 2 % 

 
I forbindelse med regnskapsavslutningen hvert år skal man vurdere behovet for å avsette midler til 
kursreguleringsfondet. 
 
Dersom årets avkastning er lavere enn budsjettert skal mindreinntekten gjennom årsoppgjørs-
disposisjoner dekkes ved bruk av kursreguleringsfondet så langt dette rekker. 
 
Dersom årets avkastning er høyere enn budsjettert skal merinntekten avsettes til kursregulerings-
fondet inntil dette har nådd 80 mill. kr. Denne avsetningen er betinget av at den øvrige delen av 
kommunens økonomi samlet er i balanse eller positiv. 

9. Forvaltning av kommunens lånegjeld og øvrige finansieringsavtaler 

9.1 Overordnet mål 
Kommunens strategi for låneforvaltningen skal ivareta en sikker finansiering av kommunale 
prosjekter samt dekke kortsiktige likviditetsbehov innenfor bestemmelsene i §50 i kommuneloven. 
Kommunelovens §50 gir også retningslinjer for avdrags- og nedbetalingsvilkår. 
 
Innenfor en overordnet ramme for forsvarlig risiko er målsetningen for Sandefjord kommune å 
oppnå lave og stabile renter på låneporteføljen. I denne sammenheng trekkes også avkastningen på 
kommunens finansplasseringer inn i vurderingen. Det er m.a.o. nettoeffekten av finansutgifter og 
finansinntekter som teller. 
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9.2 Overordnet finansstrategi 
Kommunen kan benytte det beste i markedet for plassering av overskuddslikviditet og markedet for 
opptak av lån, dvs. å låne der det er rimeligst og plassere overskuddslikviditeten der avkastningen er 
best innenfor den risiko som er akseptert. 
 
Gjeld og finansformue forvaltes hver for seg, og kommunen kan benytte seg av sin gode 
kredittverdighet til å låne til lavere rente enn plasseringsrenten. 

9.3 Konkurrerende tilbud 
Det skal innhentes flere konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det kan gjøres unntak fra denne 
regelen dersom Sandefjord kommune velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en 
tilrettelegger et eksklusivt mandat. Prinsippet om konkurranse kan også fravikes ved låneopptak i en 
statsbank, for eksempel lån i Husbanken. 

9.4 Ansvar og fullmakter 
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. I tillegg kommer en trekkrettighet 
på 40 mill. kr etter bankavtalen og en generell fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 40 mill. kr. 
 
Kommunestyret fatter vedtak om egen låneramme for formidlingslån fra Husbanken. 
 
Kommunestyret delegerer forvaltningen av Sandefjord kommunes låneportefølje dvs. opptak av nye 
lån, refinansiering av eksisterende lån og inngåelse av avtaler om rentesikringsinstrumenter til 
rådmannen. Rådmannen kan delegere denne fullmakten videre. 

9.5 Likviditetsoversikt 
Det vises til strategien for forvaltningen av overskuddslikviditeten hvor rådmannen gjennom 
rullerende likviditetsprognose og god likviditetsplanlegging skal sørge for at kommunen kan innfri 
sine betalingsforpliktelser. 

9,6 Risiko 
Sandefjord kommune har følgende risikoelementer for lånegjelden: 
 
 Refinansieringsrisiko: Risiko for å ikke kunne fornye lån på ønsket tidspunkt og/eller til en 

akseptabel pris. 
 
Beslutning: Sandefjord kommunes risiko skal være lav, og det skal 
arbeides for å redusere risikoen gjennom å skape buffere ved å 
tilstrebe forfall av plasseringer av overskuddslikviditet på tidspunkter 
hvor lån forfaller til betaling / tidspunkt for rullering av lån. 
Bankavtalen skal sikre rask behandling av lånebehov. Kommunen skal 
innenfor et hensiktsmessig lånevolum m.h.t. å være attraktiv i 
markedet ha en rasjonell spredning av låneforfall, 
rentereguleringstidspunkter og långivere. 
 

 Markedsrisiko: Risikoen for endring av markedsverdien av lån med fast rente 
gjennom en generell endring i rentenivået. Lang rentebinding øker 
endringen i markedsverdien. 
 
Går markedsrenten opp, går kursen ("investorverdien") på lånet ned, 
dvs. at kommunen som låntaker kan innløse til lavere kurs dersom 
lånet kan innfris. Nye lån opptas til markedsrente. Et lån med lav fast 
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rente har verdi for kommunen først og fremst ved at belastningen i 
budsjettet blir mindre enn om kommunen skulle refinansiere til en 
høyere markedsrente. 
 
Faller markedsrenten, øker kursen ("investorverdien") på lånet, dvs. 
at kommunen som låntaker må betale høyere kurs dersom lånet skal 
innfris. Nye lån opptas til markedsrente. 
 
Renterisiko forbundet med lang rentebinding kan reduseres ved å 
inngå rentebinding på ulike tidspunkter og med ulike bindingstider. 
 
Beslutning: Sandefjord kommune skal vurdere engangseffekten i 
innløsningskursen på lånet mot den årlige effekten på fremtidige 
budsjetter av å binde lånet til den nye markedsrenten. 
 
Vilkårene for rentebinding kan endres raskt. I perioder med høyt 
rentenivå, skal kommunen undersøke muligheten for korte 
rentebindingsperioder, og eventuelt egenfinansiering ved bruk av 
overskuddslikviditeten. Motsatt i perioder med lavt rentenivå. 
 
Sandefjord kommune kan begrenset til kommunens lånevolum 
benytte rentesikringsinstrumentene FRA og renteswap for å redusere 
renterisikoen. Rådmannen skal rådføre seg med bankavtalebanken 
når rentesikringsinstrumenter vurderes anvendt. (Se beskrivelse av 
FRA og renteswap nedenfor.) 
 

 Valutarisiko: Risiko ved endringer i valutamarkedet. 
 
Beslutning: Sandefjord kommune skal ikke ha valutarisiko i 
låneporteføljen, dvs. at kommunen ikke skal ta opp lån i utenlandsk 
valuta. 

 
En FRA (Fremtidig Rente Avtale) er en avtale hvor Sandefjord kommune kan sikre seg mot en 
plutselig renteoppgang på et fremtidig tidspunkt på et lån med flytende rente. FRA er en avtale om 
en fremtidig fast rente. Kommunen mottar eller betaler differansen mellom FRA-renten og samme 
dags markedsrente for perioden (NIBOR) på oppgjørsdagen. 
 
En renteswap (rentebytteavtale) er et fleksibelt verktøy hvor man både kan bytte fra flytende til fast 
rente og fra fast til flytende rente. 
 
En renteswap fra flytende til fast rente er en avtale om betaling av fast rente for en bestemt periode 
og et lånebeløp hvor grunnlaget er et NIBOR-lån, og hvor kommunen i så tilfelle betaler NIBOR-
renten, men får i tillegg kompensert for / betaler differensen mellom den avtalte fastrenten og 
NIBOR-renten. Dvs. at kommunen mottar forskjellen mellom fastrenten og NIBOR-renten dersom 
fastrenten er lavest, og betaler mellomlegget dersom fastrenten er høyere enn NIBOR-renten. 
 
Man kan som nevnt, også avtale en renteswap fra fast til flytende rente, og situasjonen vil da være 
motsatt av ovenstående. 

9.7 Sammensetning av gjeldsporteføljen 
Det kan maksimalt tas opp lån til fast rente på 20 % av låneporteføljen dersom lånet ikke er 
kombinert med en rentebytteavtale tilbake til 3 md. NIBOR.  
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9.8 Finansieringskilder 
Sandefjord kommune kan ta opp lån både i offentlig eide og private banker og finansinstitusjoner. I 
tillegg kan kommunen legge ut sertifikatlån og obligasjonslån. Lånene kan tas opp med avdrag 
(avdragslån) og uten avdrag (bulletlån).  
 
Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing. Finansiell leasing er et alternativ til 
lånefinansiering, og kommunen må ha vedtak om dette som et låneopptak. Finansiell leasing 
innebærer at det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til leieobjektet har gått over på 
kommunen, og at intensjonen i disse leieavtalene er at kommunen skaffer seg et varig driftsmiddel 
gjennom finansieringsordningen. Leien fastsettes slik at kommunen etter et visst antall år har betalt 
leieobjektets kostpris med tillegg av rente, forsikringspremie osv.  

10. Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av 
finansiell risiko 

10.1 Konstatering av avvik 
Avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal umiddelbart lukkes.  Dersom 
allokeringen av kraftfondet avviker mer enn 1 %-poeng fra frihetsgradene eller dersom det har oppstått avvik 
ifm. andre sider av kommunens finansforvaltning, skal dette senest rapporteres gjennom neste ordinære 
finansrapportering til kommunestyret. I det samme møtet skal kommunestyret behandle forslag til 
rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.   

10.2 Kvalitetssikring 
Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finansregle-
mentet 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 finansreglementet.  
 
Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.  
 
Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 
kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også rapporteres 
på utført kvalitetssikring av rutinene.  
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