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Innledning og regelverk
Reglementet inneholder formål med
forvaltningen, rammer og begrensninger,
finansiell risiko, risikospredning og rutiner
for rapportering. Reglementet er godkjent
av uavhengig instans. Oppsettet er i samsvar
med forskrift fastsatt av Kommunal og
moderniseringsdepartementet med
ikrafttredelse 1. januar 2017. (FOR-2016-1101-1428).

Forskrift 18.11.19 nr. 1520 om garantier og
finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og
fylkeskommuner kapittel 2 setter krav:
•
•

•

til innholdet i finansreglementet
om kvalitetssikring av
finansreglementet og rutinene for
finans- og gjeldsforvaltningen
til innholdet i kommunedirektørens
rapporter til kommunestyret og
fylkestinget

Finans- og gjeldsforvaltningen skal ses i
sammenheng med driftsøkonomien i
kommunen.
Bestemmelsen om at kommunene skal
forvalte finansielle midler og gjeld på en
måte som ikke innebærer vesentlig finansiell
risiko, blant annet slik at
betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall,
er tatt inn i kommunelovens § 14-1, 3. ledd.
Iflg. kommunelovens § 14-2, e) skal
kommunen ha et finansreglement (regler for
finans- og gjeldsforvaltningen).
Kommuneloven § 14-13 angir bestemmelser
om finansforvaltningen, rapportering og
dokumentasjonskrav overfor avtaleparten.
Finansreglementet skal inneholde
bestemmelser som hindrer kommunen eller
fylkeskommunen i å ta vesentlig finansiell
risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og
som sikrer at løpende betalingsforpliktelser
kan innfris ved forfall jf. kommuneloven §
14-13. Utover dette er det viktig at et
reglement tilpasses den kompetanse og den
ressursbruk som det anses forholdsmessig
for en kommune å bruke på finans- og
gjeldsforvaltningen.
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1. Formålet med finansregelverket
Frogn kommune skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en forsvarlig
økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende betalingsforpliktelser. Reglementet
skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen fra å ta vesentlig finansiell risiko i sin finans- og
gjeldsforvaltning.
Finansreglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning og
med dette forsikre en forsvarlig økonomiforvaltning med høy likviditet og lav finansiell risiko.
Reglementet utgjør en samlet oversikt over gjeldende rammer og begrensninger, og underliggende
fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og
risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for
driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle
aktiva.

2. Finansregelverkets virkeområde
2.1. Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for Frogn kommune. Reglementet gjelder også for virksomheter i kommunale
foretak etter kommuneloven kapittel 9. I den grad disse virksomhetene har en egen finans- og
gjeldsforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet.

3. Hjemmel og gyldighet
Hjemmel
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:
•
•

Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
fastsatt av KMD 18. november 2019
Kommunelovens § 14-1, § 14-2 og 14-13.

Gyldighet
•
•

Reglementet trer i kraft fra og med 25. oktober 2021.
Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet
politisk organ har vedtatt for Frogn kommunes finans- og gjeldsforvaltning.

4. Forvaltning og forvaltningstyper
I samsvar med bestemmelse i forskrift om forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige
finansieringsavtaler 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:
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•
•
•

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva
Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

5. Generelle rammer og begrensninger
•
•
•
•

•
•
•

Kommunen skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta stilling til hva som
er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko.
Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og
instrumenter.
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.
Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finans- og gjeldsforvaltningen,
herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen en
selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som
prinsipielle.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet.
Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette
regelverket, kan ikke benyttes i kommunens finans- og gjeldsforvaltning.
Forvaltning av ledig likviditet, gjeld og kortsiktig finansielle aktiva kan settes ut og forvaltes av
eksterne forvaltere med konsesjon fra Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i EØSområdet. Rådmannen har fullmakt til å inngå slike avtaler.

5.1 Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland skal være
retningsgivende for Frogn 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 utnytting av barn.
Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig miljøskade,
grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Frogn kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både forvaltningsrammer og
etiske retningslinjer i dette finansreglementet. Det er Frogn 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.
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6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet på
driftsformål
Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) i
bankinnskudd, pengemarkedsfond og rentebærende papirer med kort løpetid. Alle plasseringer skal
gjøres i norske kroner(NOK).
Kommunen kan inngå rammeavtaler for å ivareta det løpende behovet for banktjenester. Ved valg av
hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating A- eller tilsvarende
kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettigheter. Kommunens driftslikviditet skal som
hovedregel plasseres i kommunens hovedbank.
En kommune er likvid dersom den kan innfri betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller.
Likviditetsstyring er avgjørende for at kommunens daglige drift og investeringer kan utføres «uten
forstyrrelser» på grunn av mangel på likviditet. Likviditetsstyringen må sikre at kommunens midler
plasseres slik at det til enhver tid vil kunne være ledige likvider til å dekke løpende utbetalinger i tråd
med lovens krav. Likvider vil typisk være kontanter, bankinnskudd og verdipapirer med en
gjenstående løpetid på tre måneder eller kortere.
Ledig likviditet, utover hva som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser de nærmeste
3 måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer.

6.1. Innskudd i bank
For bankinnskudd gjelder følgende begrensning:
Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder.

6.2. Andeler i pengemarkedsfond (sertifikater, obligasjoner med mindre enn
12 måneders løpetid)
For plasseringer i pengemarkedsfond gjelder følgende begrensninger:
•
•

•

•

Det skal kun plasseres i fond med en rentefølsomhet kortere enn 18 måneder.
Ingen enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB- (”investment grade”) på
investeringstidspunktet, eller vurdert av forvalter til å ha minimum tilsvarende
kredittkvalitet.
Porteføljen i aktuelle pengemarkedsfond kan bestå av papirer med inntil 20% BIS-vekt
herunder:
o Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
o Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak
o Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller
fylkeskommuner.
Dette inkluderer investeringer innen finanssektoren, men utelater ansvarlige lån og
fondsobligasjoner.

7

Finansreglement

•
•

Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes, midlene skal alltid
kunne være tilgjengelige på 3-5 arbeidsdager.
Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 18
måneder.

6.3. Felles plasseringsbegrensninger
•
•

Kommunens samlede innskudd i bank/kredittinstitusjon skal ikke overstige 2 % av
institusjonens samlede forvaltningskapital.
Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 10 % av fondets
forvaltningskapital.

6.4. Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapporteringen pr 30. april og pr 31. august legge frem
rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltning av ledig likviditet og andre midler
beregnet for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for
kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
Rapporten skal angi følgende:
•
•
•
•

Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og i
prosent av samlede midler til driftsformål.
Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetningen, rentebetingelser/avkastning,
vesentlig markedsendringer og endringer i risikospredning.
Beskrivelse av markedsrenter og vurdering av egne rentebetingelser.
Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i
finansreglementet.

7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje
7.1. Vedtak om opptak av lån
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak skal minimum angi:
•

Lånebeløp

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak har rådmannen fullmakt til å gjennomføre låneopptak,
herunder godkjenne lånevilkårene, og forøvrig forvalte kommunale innlån etter de retningslinjer som
framgår av dette reglementet, samt av bestemmelsene i kommunelovens §14-14 til 14-18 om
låneopptak. Rådmannens fullmakt innebærer også fullmakt til opptak av nye lån til refinansiering av
eksisterende gjeld.
Nedbetalingstid på kommunens totale låneportefølje vedtas årlig i forbindelse med kommunestyrets
behandling av årsbudsjett og økonomiplan.
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7.2. Valg av låneinstrument
Det kan kun tas opp lån i norske kroner.
Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er
også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.
For å redusere refinansieringsrisikoen på kommunens gjeldsportefølje skal lån tas opp med ulike
lånekilder og med ulik løpetid (sertifikatlån, obligasjonslån, banklån osv.). Ved valg av løpetid skal det
tas hensyn til den eksisterende låneporteføljen for å forhindre at en stor andel av lånene forfaller
samtidig.
Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.

7.3. Tidspunkt for låneopptak
Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger
om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.

7.4. Konkurrerende tilbud
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt innhentes
minst 3 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Prinsippet kan fravikes ved låneopptak i
statsbanker (for eksempel i Husbanken).

7.5. Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter
Styring av låneporteføljen skal skje gjennom å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i
forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå, gitt et
overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:
•
•
•

Som hovedregel tas lån opp med flytende rente.
Gjeldsporteføljen kan maksimalt ha en fastrenteandel på 40 % med rentebinding over 1 år.
Gjennomsnittlig vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld skal til enhver tid
være mellom 0,25 og 3 år.

Ved bruk av rentebinding gis det anledning til å ta i bruk fremtidige renteavtaler (FRA) og
rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan kun benyttes i den hensikt å endre
renteeksponeringen for kommunens lånegjeld. Dette for at renterisikoen skal reduseres.

7.6. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:
•
•
•
•

Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog ikke slik at muligheten for refinansiering
ved ordinære låneforfall begrenses.
Gjeldsporteføljen skal maksimalt ha 30% forfall innenfor 12 måneder.
Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved at tidspunkt for renteregulering/forfall er spredd.
Gjennomsnittlig kapitalbinding skal til enhver tid være minimum 3 år.
9

Finansreglement

7.7. Rapportering
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering pr 30. april og pr. 31. august rapportere på
status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til
kommunestyret på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
For gjeldsrapportering skal det i den utstrekning det er aktuelt rapporteres på følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opptak av nye lån (inklusive avtaler om finansiell leasing) så langt i året.
Konvertering av eldre lån så langt i året.
Beskrivelse av markedsrenter og vurdering av egne rentebetingelser.
Sammensetning av låneporteføljen.
Løpetid og gjennomsnittlig rentebinding.
I tillegg skal rapportene opplyse om løpetiden for passiva, og om verdien av lån som forfaller
og som må refinansieres innen 12 måneder.
Rådmannens kommentarer til endringer i risikospredning, eventuelt gjenværende
rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon i
lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov.
Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i
forvaltningsreglementet.

8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva
8.1. Definisjon av langsiktige finansielle aktiva
Langsiktige finansielle aktiva regnes som den delen av kommunens finansielle midler som i henhold
til foreliggende prognoser, budsjett og planer ikke skal benyttes til drift, investeringer eller
nedbetaling av gjeld de neste 5-7 årene. Kommunen har ikke likvide midler som kan defineres som
langsiktige.

9. Konstatering av avvik og vurderinger og kvalitetssikring av
finansiell risiko
9.1. Formål og omfang
Frogn kommune har etablert rutiner for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. De administrative
rutinene skal sørge for at finans- og gjeldsforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet,
gjeldende lover og tilhørende forskrift, og at finans- og gjeldsforvaltningen 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. Kommunestyret skal påse at uavhengig
instans med kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning vurderer rutinene. Reglene gjelder for
kommunens medarbeidere som arbeider med innlån og forvaltning av kommunens gjeldsportefølje,
de som følger opp at kommunen har likviditet til å betale sine forpliktelser ved forfall, kommunens
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hovedbankavtale og eventuelle plasseringer av ledig likviditet samt de som følger opp kommunens
langsiktige finansielle aktiva.

9.2. Konstatering av avvik
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finans- og gjeldsforvaltning og finansreglementets rammer,
skal dette lukkes så snart som mulig og senest innen utgangen av neste måned. Avviket slik det har
fremstått og eventuelle økonomiske konsekvenser av avvik, skal rapporteres til kommunestyret ved
neste ordinære finansrapportering sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere
sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.

9.3. Risikovurderinger
Renterisikoen for kommunens samlede plasseringer og gjeldsporteføljen skal ses i sammenheng.
Det skal rapporteres på ”netto” gjeldsbetrakting som viser kommunens renterisiko ved 1 prosent
økning i rentekurven.

9.4. Kvalitetssikring
Kommunestyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning,
vurderer om finansreglementet legger rammer for finans- og gjeldsforvaltningen 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.

11 

Finansreglement

Vedlegg
1. Administrative rutiner
Gjennom rutinene skal kommunen særlig følge opp:
•

•

Prosedyrer og retningslinjer for vurdering av alle typer finansiell risiko i finansielle avtaler før
avtaleinngåelse
o

Forsvarlig skriftlig saksbehandling før det inngås avtaler

o

Er avtalene innenfor retningslinjene i kommunens finansreglement?

o

Er den finansielle risikoen i avtalen vesentlig?

o

Kan avtalene inngås med bakgrunn i egen kunnskap?

o

Avtaler skal som hovedregel vurderes av minimum to saksbehandlere

Prosedyrer og retningslinjer for overvåking og vurdering av utviklingen i finansiell risiko
o

I forhold til tillatt risikonivå

o

I forhold til krav til risikospredning

Rutinene bygger på det vedtatte finansreglementet og kommunens delegasjonsreglement.
Rådmannen har fullmakt til å følge opp og forplikte kommunen innenfor rammene i
finansreglementet. Fullmakten er delegert videre til enhetsleder for økonomi. Eksterne rådgivere
som kommunen har avtale med, skal på eget initiativ til enhver tid påse at kommunens beslutninger
er i henhold til vedtatt finansreglement. Følgende rutiner knyttes til utøvelsen av kommunens
finansreglement:

a. Generelle rutiner
RUTINE

OPPGAVE

TIDSPUNKT

1

Revidering av finansreglementet. Start prosess minimum 6 mnd før
sak skal opp i kommunestyret.

Minst hvert fjerde år

2

Kvalitetssikring av finansreglementet. Bruk uavhengig instans.

4

Vurdere at alle transaksjoner som utføres er i tråd med kommunens
finansreglement.

Ved
rullering
av
reglement
Løpende

5

Rapportering til kommunestyret ihht ordinære rutiner,
herunder mer fyldig rapportering ved årsslutt. Evt avvik
rapporteres også i forbindelse med terialrapportering.
Rapportering til rådmann ved vesentlige endringer, dvs. avvik
budsjett/ virkelig netto finansieringskostnad samt avvik
finansreglement/ faktisk forvaltning.

6

Tertialvis

Umiddelbart,
Rådmannen
informerer
Formannskapet i
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første møte.

7

Vurdere om saker er av prinsipiell betydning, samt reglementets
egnethet.
Ved avtaler med eksterne parter skal det vurderes om dette
omfattes av rutiner for innkjøp.

Løpende

9

Sikre at kommunen har riktig investorbeskyttelse (ihht MiFID) gitt
kommunens kompetansenivå.

Løpende

10

Gode interne rutiner for dokumentasjon og arkivering.

Løpende

11

Eksterne forvaltere og finansielle motparter skal få tilsendt
finansreglement ved revidering.

Minst hvert fjerde år

8

Løpende

b. Kortsiktig ledig likviditet
RUTINE

OPPGAVE

TIDSPUNKT
I henhold til
hovedavtalens
løpetid.
Løpende

12

Rullering av hovedbankavtale, anbudsrunde.

13

Vurdering av hvorvidt det er ledig likviditet for plassering i banker
og/eller pengemarkedsfond.

14

Markedsvurdering av de ulike tillatte plasseringsalternativene
(avkastning og risiko).

Tertialvis

15

Ved plassering av ledig likviditet ut over hovedbank, skal det innhentes
rentetilbud fra minimum to banker.

Ved behov

16

Ved plassering av ledig likviditet ut over hovedbank og/eller bruk av
pengemarkedsfond skal avkastning, tillatt kredittrisiko, uttaksrett og
kredittdurasjon legges til grunn ved valg.
Rapportering og avvikskontroll i henhold til finansreglement.

Ved behov

17

Tertialvis

c. Gjeldsporteføljen
RUTINE

OPPGAVE

TIDSPUNKT

18

Kontrollere tillatt avdragsprofil for enkeltlån.

Ved låneopptak

19

Beregning av minsteavdrag.

Årlig

20

Opptak av lån gjøres med bakgrunn i kommunestyrevedtak.
Innhenting/evaluering av tilbud, signering av gjeldsbrev og
oppfølging gjennomføres i henhold til valg av rente og marked.
Valg av andel fast/ flytende rente er en vurdering av behov for
stabilitet og rentenivå. Det kan brukes rentesikringsinstrumenter i
rentesikringen.

Ved behov

22

Eventuell utstedelse av egne lån (sertifikater/obligasjoner) gjøres
som ved ordinære banklån (rutine 20).

Ved behov

23

Behov for øvrige finansavtaler (leasing) gjøres hovedsakelig
gjennom budsjettvedtak.

Løpende

24

Rapportering og avvikskontroll i henhold til finansreglementet.

Tertialvis

25

Rapportering på refinansieringsrisiko neste 12 måneder

Tertialvis
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Ved behov
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d. Forvaltning av langsiktig likviditet
RUTINE

OPPGAVE

TIDSPUNKT

25

Vurdering av likvide midler for langsiktige plasseringer

Årlig

26

Vurdering av behov for evaluering av finansreglement for forvaltning
av langsiktig likviditet.

Årlig

27

Vurdere om den faktiske forvaltningen overholder
finansreglementets begrensninger

Tertialvis

28

Rapportering til Rådmannen ved avvik mot finansreglementets
begrensninger eller etiske retningslinjer

29

Vurdering av oppnådd avkastning og risiko

Umiddelbart,
Rådmannen
informerer
Formannskapet i
første møte.
Tertialvis

30

Rapportere til Rådmannen og Formannskapet i tråd med punkt 8.5

Tertialvis
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e. Sjekkliste for finansielle transaksjoner

Sluttseddel ID:
Handelsdato:
Aktivaklasse:
Saksbehandler:

Oppgave

Dato

JA

Nei

Er avtalen vurdert av flere saksbehandlere?
(Dersom ja; av hvem, dersom nei;
begrunnelse)

[Dato]

☐

☐

Er avtalen innenfor retningslinjene i
finansreglementet?

[Dato]

☐

☐

Er den finansielle risikoen i avtalen vesentlig?

[Dato]

☐

☐

Kan avtalene inngås med bakgrunn i egen
kunnskap?

[Dato]

☐

☐

Er alle relevante dokumenter arkivert i
henhold til rutiner?

[Dato]

☐

☐

Har avtalene vært gjenstand for
konkurranseutsetting?

[Dato]

☐

☐

Har ekstern forvalter og aktuelle motparter
fått tilsendt gjeldende finansreglement?

[Dato]

☐

☐

Kommentar
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