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REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til nytt finansreglement for Karmøy kommune i tråd
med vedlegget til denne saken.

SAKSFRAMSTILLING
I henhold til LOV-2018-06-22-83: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-1
Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen 3. ledd og FOR-2019-11-18-1520: Forskrift om garantier
og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner kapittel 2 § 6 til 8 skal kommunestyret
gjøre vedtak om at kommunen skal ha et gyldig finansreglement. Reglementet skal inneholde
regler om hvordan kommunens eller fylkeskommunens finansielle midler og finansielle
forpliktelser skal forvaltes.
Karmøy kommune har hatt et vedtatt finansreglement i mange år, og vedlagte utkast til nytt
reglement erstatter reglementet som ble vedtatt av kommunestyret 02.05.2016 i sak 33/2016.
Formålet med finansreglementet er å sikre at kommunen forvalter sine finansielle midler på en
slik måte at tilfredsstillende avkastning oppnås uten å ta vesentlig finansiell risiko. Videre skal
reglementet sørge for at det oppnås betryggende betingelser for gjeldsporteføljen.
Rådmannens kommentarer
Det er gjort noen små justeringer fra reglementet vedtatt i 2016 til dette nye forslaget til
reglement i 2020:
Punkt 1
Ingen endringer.
Punkt 2
Henvisninger til ny lov og forskrift.
Punkt 3
Tatt med målsetting om 2,5 % gjennomsnittlig meravkastning sett i forhold til 3
mnd NIBOR-rente.
Punkt 4-6
Ingen endringer.
Punkt 7
Litt mer utfyllende tekst – ellers samme innhold.
Punkt 8
Endret henvisning til ny lov og forskrift.
Punkt 9-12
Ingen endringer.
Punkt 13
Endret risikoskala fra 1 til 10 til nå å være fra 1 til 7 i tråd med dagens praksis i
finansmarkedet. Vektet risiko endres derfor fra å være maksimalt 4,0 til maksimalt
3,0.
Punkt 14-15 Ingen endringer.
Punkt 16
Gammelt punkt F i tabellen er tatt ut og erstattet med tidligere punkt G. Det gamle
punkt F om bankinnskudd inngår i punkt C.
Under punkt E er teksten under «Andre begrensninger» tatt ut. Denne
begrensingen er justert til begrensninger omtalt i nytt punkt 17.
Punkt 17
Nytt punkt om kredittrisiko på renteplasseringer.
Punkt 18
Er tidligere punkt 17. Liten justering i valg av avkastningsindeks for utenlandske
aksjefond. Ellers ingen endringer.
Punkt 19-23 Er tidligere punktene 18-22. Ingen endringer.
Vedlegg
Nyere versjoner av grafiske oversikter.

Muligheter for «grønne lån»
Kommunalbanken tilbyr nå såkalte «grønne lån.» Fra Kommunalbankens tilbudsnotat tar vi med
følgende:
«Grønne lån gis til prosjekter som bidrar til redusert klimagassutslipp, energieffektivisering og/eller
klimatilpasning. De grønne lånene er finansiert med grønne obligasjoner. Alle søknader skal inneholde både
generelle opplysninger og spesifikk informasjon om prosjektet. I tillegg må søker dokumentere opplysninger
listet i kolonnen MÅ dokumenteres. Eksempler på gyldig dokumentasjon kan være et energinotat,
anskaffelesdokument, eller sluttrapport. Dersom prosjektet har fått tilsagn fra Klimasats eller fra Enova til
investeringsstøtte, kvalifiserer det automatisk til grønn rente. Søker må likevel fylle ut søknadsskjemaet slik
at KBN får nødvendig informasjon om prosjektet, men aktuelt tilsagnsbrev er tilstrekkelig som
dokumentasjon.»
For å komme i betraktning om grønne lån så må en starte allerede når prosjekter planlegges, slik
at en kan tilpasse prosjektet slik at slike lån i ettertid kan innvilges. Kommunalbanken kjører for
tiden en rekke seminarer hvor grønt lån er på hoved-agendaen. Kort fortalt har et grønt lån en
noe lavere rentesats enn vanlig bankrente, men prosjekter kan bli noe dyrere for å tilpasse
kravene som stilles. Karmøy kommune vil prøve å tilpasse planleggingen av prosjekter framover,
slik at det kan bli aktuelt med slike grønne lån.
Revisjon
Kommunens revisjon ved KPMG AS har gjennomgått det nye forslaget til finansreglement og
finner at det er i tråd med lov og forskrift. Uttalelsen ligger ved reglementet i vedlegg.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen anser vedlagte utkast til nytt finansreglement for Karmøy kommune som et godt
styringsdokument for å sikre kommunens finansielle verdier og låneportefølje. Samtidig vil
tertialvise rapporter med bakgrunn i reglementet gi kommunestyret god finansiell informasjon
om den løpende utviklingen.

Rådmannen i Karmøy, 21.02.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
- Utkast til nytt reglement for finansforvaltning Karmøy kommune.
- Revisors uavhengige gjennomgang vedrørende Karmøy kommunes reglemet for
finansforvaltning for 2020.

