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Finansreglement
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Bakgrunn
Finansreglementet skal årlig rulleres/revideres av kommunestyret. Hadsel kommune fikk i 2010 for
første gang et finansreglement, etter at ny forskrift kom. Reglementet ble revidert sis t i juni 2019,
men det er naturlig at et nytt kommunestyre får sette sitt preg på det.
Ny kommunelov er også trådt i kraft, med noen forslag til endringer.
Saksfremstilling
Finansreglementet ble revidert i 2019, men det skal vedtas/rulleres årlig. I lys av både ny
kommunelov og nytt kommunestyre, legger nå kommunedirektøren frem reglementet til revisjon.
Kommunedirektørens vurdering
Reglementet gir rammer for hva som skal rapporteres til kommunestyret. Kommunedirektøren vil i
det videre gi en slik orientering.
Kommunedirektørens vurdering av risikoprofil:
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FINANSREGLEMENT

4. Risikoprofil
Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil for å begrense sannsynligheten for at
endringer i finansmarkedene skal påvirke kommunens finansielle stilling.
5. Finansiell risiko og forklaringer
A. Kredittrisiko
Risiko for tap som følge av at låntaker eller motparten i en kontrakt unnlater å innfri sin forpliktelse

RÅDMANNENS VURDERING
Kommunen har lav risiko på aktiva og
lav til moderat risiko på passiva (lån)

Lav risiko, lån er fordelt på flere aktører, med høy rating.

B. Likviditetsrisiko
Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset tidsperiode.

Lav risiko

C. Finansieringsrisiko
Risiko for ikke å kunne finansiere sine lånebehov.

Lav risiko, gjennomsnittlig løpetid er 17,5 år på lån

D. Renterisiko
Risiko for endring av verdien på rentebærende gjeld og rentebærende plasseringer som følge av renteendringer.Moderat risiko, fastrente på 25 % av lånene, med 7,1 år snitt rentebinding
E. Valutarisiko
Risiko for endring av verdien på fordringer eller tilgodehavende som følge av endringer i valutakurser.

Kommunen er ikke eksponert i valuta.

F. Administrativ/operasjonell risiko
Risiko for at kommunen internt (eller hos motpart i transaksjoner) ikke har tilstrekkelig kompetanse/bemanning,Moderat risiko, lav bemanning og sårbar kompetanse. Redusert ved å
ha lang løpetid, forholdsvis lang binding, og profesjonelle motparter.
systemer, rutiner, samt ressurser generelt til å gjennomføre kommunens vedtatte finansforvaltning.
G. Risiko i aksjemarkedet
Risiko for aksjemarkedet eller verdien av det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle
– både på kort eller lang sikt.
6. Rammer for risiko
a. Innlån
 Det skal innhentes tilbud fra flere låneinstitusjoner.
 Renteutviklingen skal kontinuering overvåkes med sikte på å optimalisere kommunens rentekostnad.
 For å redusere renterisikoen skal mellom 20 og 80% av kommunens innlån være til fast rente.
 Gjeldsportefølgen skal bestå av et mindre antall lån.

Kommunen er ikke eksponert i aksjemarkedet

Check
Check
Check
Check (21 lån i kommunalbanken, 5 i kommunekreditt og 18 i husbanken)

Miljøkonsekvenser
Økonomikonsekvenser
Hadsel kommune har totalt 944 millioner i låneopptak, hvorav ca 240 millioner tilhører VARsektoren, eller formidlingslån. Det betyr at vi har ca 700 millioner hvor «kommunekassen» er
eksponert for renteendringer. I tillegg har de kommunale foretak egne lån, som ikke ligger under
kommunedirektøren. Disse er ikke medtatt her.
Kommunedirektøren utfører jevnlig såkalte stresstester av porteføljen vår, og den skal teste hva
som skjer om følgende parametere inntreffer:





+2 %-poeng parallelt skift i rentekurven
-10 % verdiendring på eiendom og hedgefond
-20 % verdiendring på utenlandske aksjer
-30 % verdiendring på norske aksjer

Stresstesten skal ta høyde for «worst case», altså at kommunedirektøren har valgt det mest
risikofylte alternativet reglementet angir. Det innebærer at det for eksempel beregnes
konsekvenser av at kommunen kun har 20 % fastrente, mens vi pt har 25 %.

Dokumentnr.: 20/00655-1

side 2 av 3

Stresstest Hadsel kommune

Pr 02. mars 2020

Aktiva

Balanse
Balanse
EndringsDurasjon
%
MNOK
parameter
80 %
573
2%
17,5
20 %
143
7,1
100 %
716
152
2%
7
2%

Gjeld med p.t./flytende rente
Gjeld med fast rente
Finanspassiva (med renteeksponering)
Kortsiktig likviditet til driftsformål
Evt. Anleggslån/ansvarlig lån
Innskudd i bank og korte pengem.
Anleggsobligasjoner
N. omløpsobligasjoner
U. omløpsobligasjoner
Fast eiendom/hedgefond
Norske aksjer
Utenlandske aksjer
Netto valutaposisjon
Langsiktig finansielle aktiva
Samlet finansaktiva
Mulig tap/gevinst vil utgjøre: (i hele mill)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beregnet
tap
-11,5
-11,5
3,0
0,1

2%
2%
2%
2%
-10 %
-30 %
-20 %
-10 %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-8,3

Stresstesten viser at vi med dagens reglement vil kunne få ca 8,3 mill i økte årlige
finanskostnader dersom rentene øker med 2 %-poeng. I praksis har vi mer fastrente enn
reglementets minimumskrav, så tallet blir reelt noe lavere.
For øvrig skal kommunedirektøren gjøre rede for om det har vært avvik fra gjeldende
finansreglement i perioden fra forrige rapportering. Det er registrert et avvik, og det er at det
i to måneder har vært mer enn 80 mill i innskudd i en og samme bank. Det har
sammenheng med at årets låneopptak ble gjort i januar, og de større
investeringsprosjektene våre får utbetalinger i løpet av våren. I tillegg fikk kommunen
utbetalt en del større tilskudd i samme tidsrom. I praksis er dette vanskelig å unngå i
perioder, men kommunedirektøren forsøker å spre innskudd i flere banker i de perioder
hvor vi gjør låneopptakene.
Andre konsekvenser
Konklusjon
Kommunestyret skal gjøre en vurdering av om Hadsel kommune har en «riktig» risikoprofil på sin
finansforvaltning, og om kommunen tåler de svingninger som kan oppstå og som er reflektert i
stresstesten ovenfor. Kommunedirektørens vurdering er at Hadsel kommune har økonomisk
ryggrad til å tåle svingningene som er skissert i «stresstesten», og anbefaler ikke endringer i
finansreglementet.
Ordet rådmann er erstattet med kommunedirektør.
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