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REGLEMENT FOR KAUTOKEINO KOMMUNENS
FINANSFORVALTNING.
Utskrift sendes:
 Økonomikontoret
 Revisjonen v/VEFIK
Det vises til:
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992, § 52
 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning vedtatt 9.6.2009,
revidert 2.11.2016
Vedlegg:
1. Forslag til oppdatert reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Kautokeino kommune
2. Finansreglement for Kautokeino kommune vedtatt 16.10.2010
3. Brev av 15.11.2016 fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet om endringer i
forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning
4. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning fastsatt av
KRD 9.juni 2009, endret 2.11.2016
5. Bekreftelse fra revisjonen v/VEFIK
6. Oversikt over de største endringene
Saksfremlegg:
KMD fastsatte 2.11.2016 en endring i forskriften. Endringen trådte i kraft 01.01.2017.
Endringene i forskriften går på tydeligere krav til at kommunestyret også skal sette rammene for
kortsiktige lån, ikke bare for langsiktige lån. I tillegg skal refinansieringsrisiko spesifiseres.
Reglementet skal vektlegge hensynet til forsvarlig økonomiforvaltning og hensynet til å kunne
dekke sine løpende betalingsforpliktelser. Reglementet skal også inneholde bestemmelser som
hindrer kommunen fra å ta vesentlig finansiell risiko i sin finans- og gjeldsforvaltning.
Kommunelovens § 76 angir at kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale
forvaltningen, herunder det øverste ansvaret for å føre tilsyn med at finansreglementet
etterleves. Rådmannen skal etter vedtak om delegert myndighet, forestå den løpende
finansforvaltningen på vegne av kommunestyret, innenfor de rammer som kommunestyret
vedtar.

Vurdering:
Det er flere grunner til revidering av finansreglementet. For det første ble finansforskriften
endret fra 01.01.2017. For det andre er det krav om at kommunens reglement for finans- og
gjeldsforvaltning skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode. Kommunestyret
vedtok finansreglement for Kautokeino kommune sist i møte 16.12.2010. For det tredje er det
ønske om å rette fokus på kommunens finansielle risiko.
Revidert finansreglement er tilpasset til endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finans- og gjeldsforvaltning. Forskriftens § 5 stiller krav om at en uavhengig instans med kunnskap
om finans- og gjeldsforvaltning skal vurdere reglementet. Vurderingen skal skje før reglementet
vedtas av kommunestyret. Slik vurdering er foretatt av Vest-Finnmark kommunerevisjon (VEFIK)
og følger vedlagt.

Finans- og gjeldsforvaltningen i Kautokeino kommune har som overordnet formål å sikre en
rimelig avkastning samt stabile, forutsigbare og lave netto finansieringskostnader for
kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. Reglementet er utarbeidet med den
hensikt at kommune skal ha et gjennomarbeidet, dokumentert og kontrollerbart
handlingsverktøy for håndtering av likvide midler og gjeld. Finans- og gjeldsforvaltning skal
drives slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko. Både forslag til revidert
finansreglement og gjeldende finansreglement er bygd opp slik at kravet til lav risiko er
viktigere enn maksimal avkastning. Kommunen betjener i dag en betydelig langsiktig lånegjeld,
et behov for som vokser i takt med økende behov for investeringer. Reglementet legger opp til
en forsiktig og forutsigbar finansforvaltning med lav risiko.
Endringene i forskriften gir tydeligere krav til at kommunestyret også skal sette rammene for
kortsiktige lån, ikke bare for langsiktige lån. Kautokeino kommune har i dag ingen kortsiktige
lån, så denne endringen får ingen konsekvenser for kommunens finansforvaltning.
Forskriften legger også føringer for forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Kommune har i
dag ikke midler definert som langsiktige finansielle aktiva. Begrepet omfatter ikke aksjer og
andeler der kommunens eierskap er mer strategisk karakter. Dersom kommunen på et senere
tidspunkt får slike aktiva vil finansreglementet bli utvidet med regler for dette.
For å sikre kommunestyret en god finansiell informasjon om den løpende utviklingen er
rapporteringskravene utvidet. Innholdet i rapporteringen er utvidet til blant annet å vise endringer i
renter. Frekvensen på rapporteringen er utvidet til minimum 2 ganger i året. For å redusere
renterisikoen er det i punkt 7.7 tatt inn bestemmelser om andel flytende og fast rente på
rentebærende gjeld.

Vedlagt følger oversikt over de største endringene som er revidert i reglementet. Alle endringer
er også merket med rødt i reglementet.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte revidert finansreglement. Vedtatt reglement erstatter tidligere
finansreglement vedtatt 16.12.2010.

