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Hensikten med reglementet
Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av kommunens finansportefølje skal skje gjennom å definere det
risikonivået som er akseptabelt for plasseringer og låneopptak.

2

Hjemmel
Reglementet er utarbeidet i medhold av:
Lov om kommuner og fylkeskommuner LOV-2018-06-22-83
§ 14-13 - Finans- og gjeldsforvaltning
§ 14-14 - Vilkår for å ta opp lån
§ 14-15 - Lån til egne investeringer
§ 14-16 - Lån til andres investeringer
§ 14-17 - Lån til videre utlån
§ 14-18 - Avdrag på lån
med tilhørende ny forskrift:
FOR 2019-11-18-1520: Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommune.
Forskriften er gjeldende fra 2020-01-01.

3

Formål - målsetting
Kommunen skal forvalte sine midler på en slik måte at en sikrer en tilfredsstillende avkastning på midlene samtidig som kommunen ikke blir utsatt for
vesentlig finansiell risiko. Midlene skal også forvaltes under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.
Målsetting med plasseringer i finansmarkedet i stedet for å ha midlene plassert
på konsernkonto i bank er å oppnå minimum 2,5 % gjennomsnittlig meravkastning sett i forhold til 3 måneders NIBOR-rente.

4

Rammer for reglementet
Kommunestyret skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en
forsvarlig økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende
betalingsforpliktelser. Videre skal kommunestyret ta stilling til prinsipielle
spørsmål om finansforvaltningen – blant annet om hva som skal regnes som
langsiktig finansielle aktiva. Rådmannen har en selvstendig plikt til å utrede og
legge fram saker for kommunestyret som er av prinsipiell art. Rådmannen skal
fortløpende vurdere om de forskjellige rammene og avgrensningene i reglementet er egnet, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen blir utført forsvarlig i forhold til risikoen kommunen er eksponert for.
Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt
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gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.
Plassering av midler i verdipapirer skal skje etter etiske kriterier.
Finansreglementet omfatter ikke regler for håndtering av følgende områder av
pengemessig art:
*

Garantier for låneopptak gjort av lag og foreninger.
Se særskilt vedtak i kommunestyret 25.03.2019 sak 26/19.

*

Kontantkasser.

*

Pengegaver til kommunen eller til beboere på institusjoner.

*

Finansiell leasing.

*

Forvaltning av kommunens pensjonsmidler.

Disse områdene blir omtalt i kommunens økonomihåndbok.

5

Fullmakter
Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmende med dette reglementet. Herunder nevnes:
*

Å gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret.

*

Å gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.

*

Å godkjenne rentebetingelser på forfalte lån.

*

Å forestå den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler (kjøp og
salg av verdipapirer/verdipapirfond samt foreta plasseringer på særvilkår).

*

Å inngå avtale om ekstern bistand til styrking av kommunens finanskompetanse (finansiell rådgivning og/eller avtaler om forvaltning av deler av
kommunens likvide midler og gjeldsportefølje – såkalt aktiv forvaltning).

*

Å inngå avtaler om bruk av rentebytteavtaler (Swap).

*

Å utarbeide nødvendig fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med kommunens overordnede
økonomibestemmelser.
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Rutiner for finansforvaltningen
Kommunen skal ha administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen
utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og forskrifter, og at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det skal herunder etableres rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Viser her til kontrollrutiner i punkt 23.
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Kvalitetssikring av reglementet og oppfølging
Kvalitetssikringen av reglementet er nevnt i forskriften § 7:
En uavhengig instans med tilstrekkelig kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning skal
vurdere om finansreglementet legger opp til en forvaltning som er i samsvar med kommuneloven § 14-1 tredje ledd og som oppfyller kravene § 14-13 første ledd første
punktum og forskriften § 6. Vurderingen skal foreligge før finansreglementet vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget. En slik instans skal vurdere rutinene for finans- og
gjeldsforvaltningen.
Denne vurderingen gjøres fortrinnsvis av kommunens revisor – i skrivende
stund KPMG.
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.

8

Gyldighet
Reglementet gjelder for Karmøy kommune. Videre gjelder det for virksomhet i
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 9 (§§ 9-1 til 9-18) og interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 17-1. Ved interkommunalt samarbeid kan kommunestyret vedta et eget omforent finansreglement. Reglementet gjelder fra vedtaksdato til nytt vedtak blir fattet av kommunestyret.

9

Rapportering til kommunestyret
Rådmannen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret
som viser status for finansforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets
utgang legge fram en rapport for kommunestyret som viser status og utvikling
gjennom året. I praksis vil det si rapportering per tertial (januar - april, mai august og september - desember). Rapporteringen for aktiva og passiva skal
inneholde en beskrivelse og vurdering av:


Sammensettingen av aktiva (plasseringer) og passiva (gjeld).

Side 5 av 19



Markedsverdi – samlet og fordelt på de ulike typer aktiva og passiva.



Løpetid på passiva og plasseringer.



Vesentlige markedsendringer.



Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet.



Endringer i risikoeksponering.



Markedsrenter og egne rentebetingelser.

Med bakgrunn i valgte plasseringer og risikoeksponering i tråd med finansreglementet vil kommunen få en forventet avkastning i løpet av året. Dersom den
løpende (akkumulerte) avkastningen på finansplasseringer viser under 50 % av
periodisert forventning i tre påfølgende måneder, skal det i rapporteres til
kommunestyret om utviklingen og med forslag til håndtering av avviket.

10 Vurdering av kredittverdighet
I finansreglement benyttes ordet kredittrating. Ratingen gjøres av forskjellige
selskaper som for eksempel Standard & Poors eller Moody’s. Kredittratingen av
selskaper foregår ved å plassere disse i forskjellige kredittkategorier, med AAA
som best og C eller D som dårligst. Karakteren AAA gis bare til foretak med
solid økonomi og særdeles god evne til å imøtekomme aktuelle betalingsforpliktelser. AAA rating er derfor et kvalitetsstempel som gir et godt forhandlingsgrunnlag ved inngåelse av avtaler med så vel kunder som leverandører. Se
tabell:
Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa
Ca
C

Standard &
Kredittverdighet
Poor’s
AAA
Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet null.
AA+
God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for fiasko.
AA
AAA+
Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det forekommer uforutsette
A
hendelser i økonomien eller bransjen.
ABBB+
Kreditt mot sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i
BBB
økonomien vil det her kunne oppstå problemer.
BBBBB+
Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne
BB
problemer med å forutse fremtidig situasjon.
BBB+
Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet.
B
BCCC
Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans.
CC
C
D
Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig
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Risikotyper
Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere
eventuelle negative påvirkninger fra finansmarkedets endringer på kommunens finansielle stilling (ref pkt 13). Finansielle plasseringer skal spres på flere
typer finansinstrumenter og det skal ikke tas valutarisiko utover plasseringer i
utenlandske rente-, kreditt- og aksjefond. Markedsplasseringer skal være av en
slik art at midlene kan innløses på kort varsel for å sikre tilstrekkelig ledig kapital til å dekke løpende betalinger av drift og investeringer. På lånesiden skal
kommunen ha lån med både fast og flytende rente og forskjellige tidsintervall
for innløsning (ref pkt 14). Her kan rentebytteavtaler inngås. Definisjon av ulike
typer av finansiell risiko:

Kredittrisiko

Kredittrisiko representerer faren for at motparten i en kontrakt, for
eksempel en låntaker eller motparten i en derivatkontrakt, ikke
innfrir sine forpliktelser. Eksempelvis at motpart i en låneavtale eller
en selger av en obligasjon ikke betaler tilbake hele eller deler av
lånet (inkludert rentene).

Markedsrisiko

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

Renterisiko

Renterisiko representerer risikoen for at verdien på plasseringer i
rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går
renten opp, går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer
ned (og motsatt). Det er også renterisiko knyttet til kommunens
innlån. Endringer i markedsrenten påvirker rentekostnader, og for
eksempel også innløsningsverdi på opptatte fastrentelån.

Likviditetsrisiko

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

Valutarisiko

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

Systematisk risiko i
Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det
aksjemarkedet (generell aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang
markedsrisiko)
sikt.
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Risikospredning ved plassering av midler
For å oppnå lav til moderat finansiell risiko på plassering av midler skal det
foretas risikospredning. Risikospredning oppnås ved fordeling av midlene på
ulike verdipapirer innenfor flere aktivaklasser (eksempelvis aksjer, obligasjoner,
sertifikater, bankinnskudd), debitorgrupper (eksempelvis ulike typer/bransjer
av aksjeutstedere eller obligasjonsutstedere) og utstedere (ulike selskaper/ avtalemotparter). Det må ligge til grunn at verdipapirer som er satt sammen av
ulike finansielle instrumenter klassifiseres ut fra det elementet som er drivende
for risikoen knyttet til verdipapirer. Eksempelvis at en aksjeindeksert obligasjon
klassifiseres i forvaltningsporteføljen som en aksje. Kommunen skal ikke selv
valutasikre de plasseringer som gjøres i direkte utenlandske verdipapirer eller
utenlandske aksjefond.
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Vektet risiko vedrørende plassering av midler
Kommunen skal ved plassering av midler i finansmarkedet ha en vektet risiko
på maksimalt 3,0 på en skala fra 1 til 7 hvor 1 er laveste mulige risiko og 7 er
høyeste mulige risiko. En vektet risiko på maksimalt 3,0 vil være i henhold til
punkt 11 ovenfor, hvor kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil. Med
vektet risiko menes en gjennomsnittlig risiko basert på hvor mye som er plassert i de forskjellige risikonivåene. Tallet for risiko beregnes ut fra fondets gjennomsnittlige standardavvik i året oppgitt fra selskapet Morningstar og fra selskapenes egne risikovurderinger av fondene.

14

Risiko vedrørende gjeldsporteføljen
For å oppnå lav til moderat finansiell risiko på gjeldsporteføljen skal sammensettingen av porteføljen ha følgende profil:
A

Låneporteføljen skal ha færrest mulige lån, men likevel slik at refinansieringsrisikoen begrenses.

B

Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneportefølje.

C

Lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den
samlede låneporteføljen.

D

Lån med flytende rente skal maksimalt utgjøre 70 % av låneporteføljen
(eksklusiv lån for videre utlån).

E

Lån fordeles på varierte rentebindingsperioder.

F

Gjennomsnittlig varighet på låneporteføljen (durasjon) må være mellom 1
og 5 år.
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G

Lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag. I sistnevnte tilfelle skal
det avsettes tilstrekkelige midler til gjeldsavdragsfondet. Dette skal forvaltes som langsiktige fondsmidler.

H

Ved refinansiering og opptak av nye lån skal valg av rentebinding skje slik
at renterisikoen for kommunens nettogjeld holdes innenfor de rammer
som er satt.

I

Kommunen kan ikke ta opp lån i utenlandsk valuta.

J

Rentebytteavtaler (Swap) kan benyttes til styring av kommunens renterisiko.

15

Hovedbankavtale
Kommunen skal inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behovet for banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om kompetanse,
økonomisk evne og sikkerhet til å kunne gjennomføre kontraktsforpliktelsene
overfor kommunen. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. Andre kommunale
virksomheter, herunder alle offentligrettslige organer og sammenslutninger
dannet av Karmøy kommune (eventuelt i samarbeid med en eller flere kommuner), skal kunne knytte seg til avtalen. Aksjeselskaper som kommunen er største
eier av og Karmøy Kirkelig Fellesråd skal også ha anledning til å knytte seg til
avtalen når det gjelder innskudd og betalingsformidling. Kommunen skal innenfor rammen av avtalen kunne gjøre enkeltforretninger med andre banker og
finans- og kredittinstitusjoner.
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Plassering av ledig likviditet

Obligasjoner/ sertifikater utstedt/
A
garantert av den norske stat

Obligasjoner/ sertifikater
B utstedt/garantert av norske
kommuner eller fylkeskommuner

Bankinnskudd/ obligasjoner/
C sertifikater utstedt av norske
banker

Norske obligasjoner med
D
fortrinnsrett

Pengemarkedsfond/
E
obligasjonsfond
Norske/ utenlandske aksjefond
F samt norske aksjeindekserte
obligasjonslån

Beløp

Inntil 100 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan
plasseres i denne gruppen (A-E) som renteinstrumenter.

Det kan gjøres plasseringer i:

Begrensninger
Maksimal
Andre begrensninger
andel
Papirene skal være i tråd med lov
om statsforetak av 30.08.1991
eller lov om aksjeselskaper av
04.06.1976 jfr §§ 18-3 og 18-5.

Ingen

Ingen

100 mill kr
pr selskap

Maksimalt 2 %
av forvaltningskapitalen i
vedkommende
bank

En soliditet/egenkapital på minst
8 % og tap på utlån mindre enn
2,5 % av brutto lån. Tidsbinding
for uttak av bankinnskudd kan
ikke overskride 6 måneder.

10 % av
porteføljen

Forvaltningskapital på minst 5
mrd kr, en soliditet/ egenkapital
på minst 8 %, samt tap på utlån
mindre enn 1 % av brutto utlån.

Maksimalt 10
% av det
enkelte fonds
totale størrelse

Inntil 25 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i
norske og/eller utenlandske aksjefond

17 Kredittrisiko på renteplasseringer
Rentebærende investeringer skal plasseres i verdipapirer eller verdipapirfond
med bedre eller lik gjennomsnittlig kredittrating som beskrevet i tabellen nedenfor (i prosent av hele porteføljen). Det vises her til punkt 10 ovenfor for
beskrivelse av kredittrating.

Kredittrisiko
Rating skal være utført av anerkjent selskap

Rammer i % av
hele porteføljen

1

Beste kredittrisiko (rating AAA til A-)

Inntil 100 %

2

Moderat kredittrisiko (rating BBB+ til BBB-)

Inntil 80 %

3

Høyere kredittrisiko (rating (BB+ til CCC)

Inntil 20 %

Beste kredittrisiko: Lån med kredittrating lik eller bedre enn A- som stats- og
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statsgaranterte, fylkeskommuner/kommuner og større finansinstitusjoner.
Moderat kredittrisiko: Kvalitetslån med kredittrating lik eller bedre enn BBB-.
Finansinstitusjoner bør ha en egenkapital på minimum NOK 250 millioner.
Unntak er hovedbankforbindelsen.
Høyere kredittrisiko: Lån med høyere kredittrisiko og kredittrating lik eller
bedre enn CCC.
I de tilfeller der det ikke foreligger offisiell rating er kravet at forvaltningsselskapet selv vurderer kredittkvaliteten til rentepapiret eller utsteder, slik at sikkerheten tilfredsstiller kravene under dette punkt 17.

18

Avkastningsreferanser
For å kunne sammenligne kommunens finansplasseringer mot referanser i
markedet skal det benyttes kjente avkastningsreferanser som nevnt nedenfor.
Hvilke som benyttes avhenger av hvor våre plasseringer er gjort og i hvilket
omfang. Følgende kjente avkastningsreferanser skal normalt benyttes:

19

Pengemarked

ST1X

Statssertifikatindeks m/rentebinding 0,25 år

Pengemarked

ST3X

Statssertifikatindeks m/rentebinding 1 år

Obligasjonsmarked

ST4X

Statsobligasjonsindeks m/rentebinding 3 år

Norske fond

OSEFX

Oslo Børs fondsindeks

Norske aksjer

OSEBX

Aksjeindeks for Oslo Børs

Nordiske aksjefond

VINX Benchmark

Utenlandske aksjefond

MSCI World Index

Verdensindeks

Utenlandske aksjefond

MSCI Emerging Market Index

Verdensindeks

Aksjeindeks for Norden

Plassering av langsiktig finansiell aktiva unntatt driftsformål
Dette er kapital der grunnkapitalen ikke skal røres og bare avkastningen skal
brukes. Det har vært vurdert om kommunens eierskap i Haugaland Kraft skal
omfattes av regelverket for kommunens finansforvaltning og dermed inngå
som en del av kommunens langsiktige finansielle aktiva. Kommunens engasjement i kraftsektoren må sies å ha en strategisk karakter, men det har etter hvert
også fått en betydelig finansiell karakter. Eksempler fra andre store kommuner
viser at kommunenes engasjementer i energisektoren betraktes som en strategisk investering, og dermed ikke som en del av finansforvaltningen. Karmøy
kommune velger også å gjøre dette. En viktig del av begrunnelsen for dette er at
det ikke på kort sikt vil være mulig å selge kommunens kraftengasjement for å
sette pengene i for eksempel aksjemarkedet i stedet. En eventuell salgsbeslut-
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ning vil først og fremst være av strategisk betydning. Ut over ovennevnte
kommentarer har ikke Karmøy kommune langsiktige finansielle aktiva.

20

Låneopptak til egne prosjekter
Kommunestyret fatter vedtak om og størrelsen på årets låneopptak i det ordinære vedtaket om årsbudsjett. Det kan tas opp lån for å finansiere investeringer
i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Lån kan tas opp som
direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner samt i livselskap. Det kan
også legges ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Videre kan lån tas opp
som åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån), samt refinansiering av
eksisterende lån. Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.
Tidspunktet for årets låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling, samt generelle forhold i markedet. Låneopptak skal søkes gjennomført til markedes gunstigste vilkår ved at kommunen (eller låneforvalter hvis det er opprettet avtale
om dette) normalt henter inn tilbud fra minst 2 konkurrerende långivere. Det
gjøres unntak for dette dersom kommunen velger å legge ut sertifikat- eller
obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat.
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Låneopptak til videre utlån - Startlån
Kommunestyret fatter vedtak om låneopptak til videre utlån i form av Startlån i
eget punkt i vedtak om årsbudsjett. Startlån tas opp i Husbanken. Lånetildeling
skjer via et eget lånetildelingsutvalg etter fastlagte retningslinjer fra Husbanken.
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Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene som til enhver til er gjeldende for Statens Pensjonsfond
Utland skal være retningsgivende for Karmøy kommunes etiske håndtering av
kapitalforvaltningen. Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper
som produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre
skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til:
- grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel
drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av
barn.
- alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner,
alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunn-
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leggende etiske normer.
Karmøy kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både
forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i dette finansreglementet. Det er
Karmøy kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptable etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som tar hensyn til de etiske
sidene ved utvelgelsen av sine investeringer. Dersom kommunen blir gjort
oppmerksom på at det hos en forvalter er plassering(er) i selskap med en uakseptabel profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med sikte på at
nevnte plassering(er) gjort av forvalter opphører, eller at kommunen trekker
seg ut av det aktuelle produktet hos forvalteren. Kommunens fondsforvaltere
skal unngå plasseringer i selskap som er registrert i skatteparadis og i selskaper
som benytter seg av skatteparadis for å unndra skatt. Økokrims definisjon av
skatteparadis leges til grunn.
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Kontrollrutine for finansforvaltning

Det skal føres løpende kontroll med kommunens finansforvaltning. Dette gjøres ved:


At det ved inngåelser av finansielle avtaler knyttet til plasseringer og
låneopptak skal disse være gjenstand for en forsvarlig og betryggende
saksutredning før avtaler inngås. Dette for å kontrollere at finansreglementet blir fulgt og for å avklare om den finansielle risikoen er vesentlig.



Jevnlig føring av utvikling i kommunens finansplasseringer i tabeller og
grafiske oversikter.



Løpende utarbeidelse av grafisk samleoversikt over kommunens finansplasseringer sammenholdt mot vektet referanseindeks. Se vedlegg 1.



Løpende utarbeidelse av grafisk oversikt over avkastning sammenholdt
mot beregnet risiko på finansplasseringene. Ved sviktende avkastning under 50 % av periodisert forventning i tre påfølgende måneder (se punkt 9)
skal det gis ekstraordinær melding til kommunestyret. Se vedlegg 2.



Jevnlig kontroll med at ikke andelen i aksjer/aksjefond overstiger maksimalrammen for denne typen plasseringer.



Løpende utarbeidelse av grafisk oversikt over renteutviklingen i låneporteføljen og samlet durasjon (gjenværende vektet renteløpetid). Se vedlegg
3.



Jevnlig ajourhold av oversikt over låneporteføljen med andel fast og flytende rente og lånenes forfall. Se vedlegg 4.
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Jevnlige samtaler og møter med aktuelle forvaltere av både aktiva (våre
finansplasseringer) og passiva (vår låneportefølje).



Utarbeidelse av månedlig oversikt over kommunens samlede likviditetsbeholdning (plasseringer i både bank og plasseringer i finansmarkedet).
Se vedlegg 5.



Utarbeidelse av finansiell tertialrapport til kommunestyret med ovennevnte oversikter og kommentarer til spesielle hendelser i perioden.



Sørge for at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning får
nødvendige dokumenter til å kunne foreta en evaluering om finansforvaltningen er i samsvar med gjeldende finansreglement.
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VEDLEGG 1 – Eksempel på grafisk oversikt over plasseringer
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Avkastning utover
NIBOR-rente sett i
forhold til risiko

Risikoklasse 2

Januar

25,00 %

Risikoklasse 4

30,00 %

Risikoklasse 5

Februar

35,00 %

Min.

Gj.snitt

Maks.

Risikoklasse 6

30 000 000

Risikoklasse 7

Mars

32 000 000

1. januar

26 741 641

Avkastning 2017 i finansmarkedet sammenlignet mot beregnet risiko
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VEDLEGG 2 – Eksempel på grafisk oversikt over avkastning sett mot

risiko
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3 mnd NIBOR rente
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5,00 %
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Prosent (rød, gul og grønn kurve)

6,00 %
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6,50 %

juni 2010

7,00 %

Referanserente

desember 2010

7,50 %

juni 2011
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desember 2011

8,00 %

Renteutvikling i låneporteføljen og durasjonstid 2007 - 2019

desember 2014
juni 2014

desember 2013

juni 2013

desember 2012

Våre låns gjennomsnittsrente

juni 2019

desember 2018
juni 2018

desember 2017
juni 2017

desember 2016
juni 2016

Durasjon (gjenværende vektet renteløpetid)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

VEDLEGG 3 – Eksempel på grafisk oversikt over renteutvikling på lån
Antall år durasjon (blå kurve)
desember 2019

desember 2015
juni 2015

juni 2012

desember 2007
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123907
492 770 592

40 000 000
692 770 592
-200 000 000

38 672 366

6 697 500
4 227 500
6 003 953
14 020 120
33 996 320
36 952 426

254 864 000

607 407

256 729 000

Flytende rente

Rentebetingelser

Forfall

02.07.2023

Differanse SUM LÅN og SUM markedsverdi:

SUM markedsverdi lån inkl renteswap *:

Netto markedsverdi renteswap:

Fra flytende til fast 3,05 %

Rente 1,95 % i 5 år
02.12.2019
3 mnd N + 21 bp (regulering hver 3.mnd)
20.01.2020
Rente 1,595 % i 5 år
26.02.2020
Flytende 1,09 % med spesielle vilkår
01.11.2020
Fast 2,294 i hele perioden (6 år)
18.06.2021
Fast 1,83 % i 5 år
20.09.2021
5 års fast rente 1,754 %
19.09.2022
3 mnd N + 0,515 % i 5 år
15.03.2022
Fast 2,05 % i 7 år
20.09.2023
Fast 5 års lån 2,155 %
27.02.2024
Fast 7 års lån 2,45 % (eff 2,486 %)
16.01.2026
Flytende 1,66 %
01.09.2028
Flytende 1,66 %
01.09.2028
Flytende 2,485 % (justering hvert halvår)
01.05.2039
Flytende 2,287 % (justering hvert halvår)
01.05.2040
Flytende 1,693 % (justering 6 ganger per år) 01.04.2041
Flytende 1,559 % og 1,598 %
01.04.2042
Flytende 1,584 % (justering 6 ganger per år) 08.03.2043
Flytende 1,584 % (justering 1/11 og 1/5)
14.08.2043
Flytende 1,61 %
01.03.2044
SUM markedsverdi låneopptak:
67,7 %

%

1 655 332 000 77,1 %

200 000 000

1 455 332 000

221 817 000
210 284 000
146 200 000

170 000 000
230 000 000
200 000 000

103 000 000

174 031 000

Fast rente

2 148 102 592

22,9 %

32,3 %

%

Budsjett avdrag på lån i 2019:
Regulert budsjett nye låneopptak i 2019:

-87 750 000

-45 518 743

2 193 621 335

10 596 595

39 931 814
2 183 024 740
-200 495 143
211 091 738

38 820 072

176 714 751
257 269 741
103 780 096
608 574
172 227 271
234 140 780
203 689 692
258 405 127
228 932 116
212 587 398
153 824 577
6 696 655
4 226 714
6 028 477
14 075 398
34 171 669
36 893 820

Markedsverdi
+ påløpt rente

299 008 000

* Differansen mellom SUM LÅN og SUM markedsverdi lån inkl renteswap viser hva kommunen kan tjene/tape ved å innløse sikringskontraktene. Ovenfor viser dette et tap på ca kr 45 mill
kroner hvis vi hadde løst oss fra rentebindigene. Dette skyldes at vi har mye faste renteavtaler til en høyere prosent enn dagens flytende rente.

** Opprinnelig lån 149.121.564 + 50.878.436 av årets låneopptak

SUM LÅN

Fordeling av lån flytende/fast

Renteswap: Nordea 02.07.13

0010725070
20180018
0010731920
13520174
20150286
20160446
0010806391
0010789209

Danske Bank
Kommunalbanken flytende, fast margin
Danske Bank
Husbanken 1
Kommunalbanken
Fastrentelån i Kommunalbanken
Swedbank - obligasjonslån**
Danske Bank
DnB Obligasjonslån 2016/2013
Kommunalbanken
Sparebanken 1 Markets - obligasjonslån
KLP (Karmøy Rådhus)
KLP (Karmøy Rådhus)
Husbanken 12
Husbanken 13
Husbanken 14
Husbanken 15 og 16
Husbanken 17
Husbanken 18
Husbanken 19
DELSUM fordeling av lån flytende/fast

0010838329
0010841539
83175031238
83175031262
135615649
13563032
135640316
135649895
13565986
13565986
13584056

Lånenr

Type lån

Årets låneopptak er markert med gult.

LÅNEPORTEFØLJE KARMØY KOMMUNE 2019

per 31. august 2019

VEDLEGG 4 – Eksempel på oversikt over låneportefølje

VEDLEGG 5 – Eksempel på likviditetsoversikt
BANK og FINANSHUS

TOTALT

SR-bank konsernkonto
Haugesund Sparebank
Skudenes & Aakra Sparebank
SR-bank skattetrekk
Skudenes & Aakra Sparebank*
KLP - Pensjon
DNB Asset Management
Eika Kapitalforvaltning AS
Pluss Utland Etisk
Holberg Norden
Holberg Norge
Odin Rente A Norge
Skagen Avkastning
Skagen Kon-Tiki
Skagen Global
Pareto Nordic Corporate Bond A
Pareto Høyrente

364 705 782
145 823
2 783 241
79 612 546
25 772 200
319 343
196 526 312
178 231 195
7 649 587
11 509 399
10 344 922
21 521 987
56 382 498
6 115 116
8 964 153
16 667 344
15 920 907

364 705 782
145 823
2 783 241

1 003 172 355

923 559 809

Summer

DISPONIBLE

IKKE DISP.

79 612 546
25 772 200
319 343
196 526 312
178 231 195
7 649 587
11 509 399
10 344 922
21 521 987
56 382 498
6 115 116
8 964 153
16 667 344
15 920 907
72 549 758

Løpende likviditet på konsernkonto i bank med gjennomsnitt 2010-2017 og årene 2018 og 2019
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2019

1. desember

1. november

1. oktober

1. august

Side 19 av 19

1. september

1. juli

2018

1. juni

Gjennomnitt 2010-2017

1. mai

1. april

1. mars

1. februar

-100
1. januar

Millioner kroner

400

