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Protokoll fra formannskapsmøte 02.02.2012 godkjennes. 
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916/12 Skatteetaten  

Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Marker   
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Rullering av reglement for finansforvaltningen i Marker 
kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/12 Formannskapet 01.03.2012 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Reglement for finansforvaltningen i Marker kommune vedtas. 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret vedtok nytt reglement for finansforvaltningen i sitt møte 22.juni 2010 i k.sak 
38/10. I §2.2 fremgår at reglementet skal vedtas minst en gang hver kommunestyreperiode. 
Med det som bakgrunn legger rådmannen derfor frem reglementet til ny behandling og 
vurdering. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte ny sentral forskrift om kommuners og 
fylkeskommuners finansforvaltning i 2010. Det lokale reglementet som nå legges frem for 
rullering bygger på den sentrale forskriften. Reglementet gir rammer og retningslinjer for 
hvordan forvaltningen av kommunens ledige likviditet og andre midler skal skje. Reglement-
et er tidligere kvalitetssikret av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS.  
 
Overordnet mål ved utarbeidelsen av reglementet har vært å sikre at finansporteføljen blir 
forvaltet slik at en oppnår lavest mulig finansutgifter kombinert med høyest mulig finans-
inntekter med en lav finansiell risiko. Marker kommune har de seinere årene ikke benyttet seg 
av plassering i pengemarkedsfond, verdipapirer m.v., men har gjennomgående plassert ledig 
likviditet som innskudd i bank. Selv om både tidligere og ny sentral forskrift åpner for annen 
plassering, vil rådmannen gjennom vårt lokale reglement ikke åpne for dette. Dersom det 
seinere skulle bli mer aktuelt med alternativ plassering, må kommunestyret eventuelt foreta 
justeringer i reglementet. 
 
Reglementet legger opp til at rådmannen rapporterer på status for finansforvaltningen i 
forbindelse med tertialrapportering og årsrapportering. 
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til erfaringene med reglementet siden dette ble vedtatt i 2010 og ser ingen 
behov for å foreta endringer i dette ved denne rulleringen. Det anbefales derfor at gjeldende 
reglement vedtas på nytt.  
 
Vedlegg: 
 

• Reglement for finansforvaltningen i Marker kommune, vedtatt av kommunestyret 
22.juni 2010 i k.sak 38/10 
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Økonomireglement for Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/12 Formannskapet 01.03.2012 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Forslag til økonomireglement for Marker kommune vedtas. 
 
 
Bakgrunn: 
Rådmannen la frem utkast til et samlet økonomireglement for kommunestyret i april 2008 
(k.sak 21/08). Kommunestyret vedtok da å oversende reglementet til revisjonen for vurdering 
i samsvar med krav i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Etter 
revisjonens gjennomgang ble reglementet delt opp i 2 deler der alt knyttet til finansfor-
valtning ble skilt ut i et eget finansreglement. Dette finansreglementet ble siden behandlet og 
vedtatt av kommunestyret i juni 2010 (k.sak 38/10). Den resterende delen av reglementet, det 
vil si det egentlige økonomireglementet, er nå også gjennomarbeidet og klar for formelt 
vedtak.  
 
Marker kommune har ikke til nå hatt noe samlet oversikt over gjeldende regler i forhold til 
økonomiforvaltningen.  
 
Økonomireglementet skal sikre en etisk og effektiv forvaltning av kommunens verdier i tråd 
med kommunestyrets planer og målsetninger. Økonomireglementet skal gi en helhetlig 
oversikt over lokale bestemmelser for kommunens økonomiforvaltning. Det beskriver plikter 
og rettigheter som gjelder forbruk, endringer og oppfølging av kommunens budsjett, samt 
klargjør det ansvar politiske fora og administrasjonen har gjennom delegering av myndighet. 
 
Hovedformålet med økonomireglementet er: 

• å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Marker kommune 
• å bidra til god økonomistyring 
• å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag 

 
Økonomireglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), forskrifter av 15. desember 2000; nr 1423 
om årsbudsjett, nr 1424 om årsregnskap og årsberetning, nr 1425 om rapportering fra 
kommuner og fylkeskommuner samt forskrift av 2. februar 2001 nr 144 om kommunale og 
fylkeskommunale garantier. Økonomireglementet gjelder som et supplement til ovennevnte 
lover og forskrifter. 
 
Reglementet inkluderer egen del om investeringer/bygg – dette erstatter ”Reglement for 
byggeprosjekter i investeringsregnskapet” vedtatt av kommunestyret i sak 40/06. Rådmannen 
finner det hensiktmessig å samle også disse reglementene under samle-betegnelsen 
økonomireglement.   



  Sak 13/12 
 

 
 
Vurdering: 
 

Utkastet til reglement som nå foreligger er grundig bearbeidet og kvalitetssikret. Reglementet 
er bevisst ført på et overordnet plan. Mer detaljerte og omfattende administrative oppgave-
beskrivelser som bygger på de rammer og forutsetninger som økonomireglementet gir, 
foreligger allerede og flere er under utarbeidelse. 
 
I samsvar med reglementets §1.4 legger rådmannen opp til rullering av reglementet minimum 
en gang hver kommunestyreperiode – og da fortrinnsvis sammen med finansreglementet. 
 
 
Konklusjon: 
 

Rådmannen anbefaler at forslaget til økonomireglement for Marker kommune vedtas. 
 
 
Vedlegg: 
 

Økonomireglement for Marker kommune, utkast pr februar 2012 
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Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Plan- og miljøutvalget  
14/12 Formannskapet 01.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Revidert ”Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) godkjennes.  
 
 
Sammendrag: 
I 2011 behandlet alle de 7 eierkommunene i IØR eierstrategi for selskapet, der eiers 
forventninger og føringer for selskapet går fram. 
 
På bakgrunn av denne behandlingen har selskapets ledelse igjen fremmet et revidert forslag til 
selskapsavtale. Forslaget er behandlet i selskapets styre og selskapets representantskap.  
 
Tidligere forslag ble ikke sluttbehandlet i alle kommuner. 
 
Bakgrunn: 
Forslaget til selskapsavtale bygger i stor grad på tidligere avtale, men åpner for utvidelse av 
virksomheten ut fra det som ble skissert i eierskapsstrategien.  
 
Kommunestyret i hver eierkommune vedtar selskapsavtalen. For at ny selskapsavtale skal 
være gyldig må alle kommuestyrene godkjenne samme avtale.  
 
I brevet fra IØR heter det: 
 
”Representantskapet anbefaler at revidert selskapsavtale videresendes til eierkommunene for 
endelig godkjenning, men det gjøres oppmerksom på at et flertall av representantene går inn 
for at dagens styresammensetning beholdes. 
 
Bakgrunnen for vedtaket er behandling av eierskapsmeldingen for IØR i eget 
representantskapsmøte 10.05.2011 (sak 6/11). 
 
Vedtatt eierskapsmelding medfører: 
 

• Representantskapet blir et interkommunalt planstyre mht bl.a. avfallsplan. 
• Antall styrerepresentanter reduseres og det skal vektlegges ulik kompetanse ved 

valg. Dette innebærer at en valgkomité må velges. 
• Etablering av et VAR-selskap skal vurderes. 
• Felles utfakturering til den enkelte abonnent skal utredes. 
• Mulig overføring av forvaltningsmyndighet til IØR for enkelte områder. 

 



  Sak 14/12 
 

Vedtaket medfører at selskapsavtalen må endres. Styret i IØR godkjente i sak 28/11 av 
15.09.2011 forslag til ny selskapsavtale.   
 
Kommentarer til de enkelte paragrafer: 
 
§1. Navn på eierkommuner m/org.nr. – ingen forandring. 
 
§2. Hovedkontor m/regnskapsadresse skal fortsatt være i Askim. 
 
§3. Formål. § 3 er kommunenes oppdrag til selskapet og denne er bearbeidet for å gjenspeile 
dagenes situasjon.    
 
§ 4. Eierandel/forpliktelser. Denne er justert for 2011. 
 
§5. Fremtidige forpliktelser. Dette gjelder oppbygging av etterdriftsfond. 
 
§ 6. Låneopptak og garantistillelse. Denne regulerer selskapets låneopptak, samt at vi ikke 
kan stille garantier for andre. 
 
§7. Driftsutgifter. Vi foreslår en forenkling i forhold til gjeldende. Nytt forslag vil kunne også 
omfatte at IØR fakturerer kundene direkte. 
 
§8. Representantskapet. I henhold til vedtatt eierstrategi skal representantskapet også være et 
interkommunalt planstyre. Det er også nytt at representantskapet skal velge leder, nestleder 
og valgkomité for styrevalg for 4 år av gangen. 
 
§9. Representantskapets møter. Iht. eierstrategien skal det være et vårmøte og et høstmøte 
samt eiermøter med fordeling av saker på respektive møter. 
 
§10. Styret. Iht. eierstrategien skal antall styremedlemmer reduseres til totalt 6. Valgperioden 
er satt til 4 år.  
 
§§ 11 – 18. Denne er identisk med gjeldende avtale” 
 
Endret avtale medfører ingen endret økonomi for selskapet eller mellom selskapet og 
kommunene.  
 
Vurdering: 
Forslaget til selskapsavtale inneholder kun ett punkt som det til nå er avdekket uenighet om. I 
den gjeldende avtalen fastsettes det at styret i IØR skal ha 10 medlemmer, Askim og Eidsberg 
2 representanter hver, Marker, Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Skiptvet har 1 representant 
hver. De ansatte har 1 representant.  
 
I forslaget til revidert avtale foreslås det at styret skal bestå av 6 representanter, 5 valgt av 
representantskapet og 1 av og blant de ansatte. Representantskapet var delt i synet på dette. 
Flertallet ønsker å beholde dagens ordning, mens mindretallet ønsker 6 representanter i styret.  
 
Den gjeldende ordningen sikrer at alle eierkommunene kan bli representert i styret.  
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Kommunen har tidligere gått inn for endret styresammensetning i behandlingen av 
eierskapsmeldingen og eierstrategien for selskapet, og administrasjonen følger derfor dette i 
sin innstilling. Dersom det nå er politisk enighet om å fravike dette, kan dette fremmes som 
forslag i møtet. 
 
Konklusjon: 
Revidert selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon godkjennes 
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Vedlegg: 
 
 
SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS (IØR)  
 
§ 1  NAVN 
Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) er en interkommunalt virksomhet som er opprettet med 
hjemmel i lov om interkommunale selskaper (lov av 29. januar 1999 nr. 6). Virksomheten er 
eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. 
Selskapets deltakere er kommunene Askim (org.nr. 840 894 312), Eidsberg (org.nr. 944 345 
035), Marker (org.nr. 964 944 334), Skiptvet (org.nr. 941 962 726), Spydeberg (org.nr. 964 
947 352), Hobøl (org.nr. 964 947 449) og Trøgstad (org.nr. 964 947 260). 
 
§ 2  HOVEDKONTOR 
Selskapets kontorkommune er Askim. 
 
§ 3  FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 

Utføre offentlige tjenester for sine eiere 
• herunder innsamling  og behandling av husholdningsavfall hjemlet i 

Forurensingsloven §§29, 30 og 31. 
• Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere. 
• Selskapet kan eie/være medeier i andre selskap 
• All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning bør skilles ut og utføres i 

egne selskaper. 
 
§ 4  EIERANDEL - FORPLIKTELSER 
Det er ikke forutsatt noen innskuddsplikt i selskapet.  Deltakerkommunenes ideelle eierandel i 
selskapet beregnes ut fra antall registrerte abonnenter foregående år, dvs. siste avlagte 
regnskap.  Det samme gjelder forpliktelsene. 
 
Eierandel 2011: Askim kommune: 31,2 % 
 Eidsberg kommune: 23,9 % 
 Marker kommune: 7,0 % 
 Skiptvet kommune: 6,9 % 
 Spydeberg kommune: 10,6 % 
 Trøgstad kommune: 11,1 % 
 Hobøl kommune: 9,3 % 
 
§ 5  FREMTIDIGE FORPLIKTELSER 
IØR skal sette av midler til etterdrift av deponiet i samsvar med vilkår i konsesjoner og 
avtaler. 
 
§ 6  LÅNEOPPTAK OG GARANTISTILLELSE 
Selskapet kan oppta lån til kapitalformål og konvertering av eldre gjeld.  Representantskapet 
vedtar rammer for selskapets totale låneopptak.  Rammen for selskapets samlede låneopptak 
må ikke overskride ett års omsetning. 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser. 
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Virksomheten kan ikke selv låne ut penger 
 
§ 7  DRIFTSUTGIFTER OG ANSVARSFORHOLD 
Selskapets drift skal dekkes inn ved gebyrer og inntekter ved salg av selskapets tjenester og 
produkter. 
  
§ 8  REPRESENTANTSKAPET 
Det øverste organ for virksomheten er representantskapet. 
Representantskapet er øverste ansvarlig for det interkommunale plansamarbeid om 
kommunedelplan for avfall iht Plan- og bygningsloven kap. 9. 
Representantskapet består av 14 medlemmer, 2 fra hver av eierkommunene. 
Det velges personlige vararepresentanter. 
Valgene gjelder for 4 år og følger kommunevalgperioden. 
Den enkelte eier kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.  
Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden. 
 
Representantene velger selv sin leder, nestleder og valgkomite for styrevalg for 4 år av 
gangen. 
 
§ 9  REPRESENTANTSKAPETS MØTER 
Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig, innen 1. mai og innen 15. oktober. 
 
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøtene.  Innkallingen skal skje 
skriftlig og minst 4 uker i forkant av møtet.  Innkallingen skal inneholde saksliste.  
Saksdokumenter skal være utsendt minst 1 uke før møtet. 
I forkant av representantskapsmøtene skal det innkalles til et eiermøte hvor deltakere er 
representantskapsmedlemmene, styret og rådmennene. 
 
Vårmøtet skal behandle: 
 

a. Årsmelding og revidert regnskap 
b. Valg av revisor 
c. Godkjenne disponering av driftsresultatet 
d. Rammer for låneopptak   
e. Godtgjøring til styret 
f. Andre saker som er forberedt ved innkallingen 
 
Høstmøtet skal behandle: 

a) Økonomi- og handlingsplan 
b) Interkommunal avfallsplan 
c) Andre saker som forberedt ved innkallingen. 

 
Gyldig vedtak kan ikke gjøres uten at minst 8 av medlemmene er til stede.  Vedtakene gjøres 
med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt.  Står stemmene likt er møteleders stemme 
avgjørende. 
Rådmennene i deltakerkommunene har møte- og talerett. 
Daglig leder og styrets leder møter i representantskapet, og styrets medlemmer kan møte i 
representantskapet med talerett. 
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Utenom de saker som er ført opp i innkallingen, kan ethvert medlem av representantskapet 
sette fram interpellasjoner.  Disse rettes til representantskapets leder.  Interpellasjoner må 
være anmeldt til lederen minst 5 dager før representantskapet trer sammen. 
 
Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret, revisor, 
minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det 
for behandling av en bestemt sak. 
 
§ 10  STYRET 
Styret består av 6 medlemmer, 5 velges av representantskapet og 1 av og blant de ansatte. 
Representantskapet velger i tillegg numerisk 1 varamedlem til styret. Denne har møte- og 
talerett i styremøtene. 
 
Styremedlemmene velges for 4 år og styret sitter fram til regnskap og årsberetning fra siste 
regnskapsår er behandlet. Suppleringsvalg kan foretas i alle representantskapsmøter. 
 
Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Daglig leder og 
representantskapsmedlemmer kan ikke være medlem av styret. 
 
Daglig leder har tale- og forslagsrett i styremøter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at 
vedkommende ikke skal møte. 
  
§ 11  STYRETS MØTER 
Styrelederen innkaller til møte når vedkommende finner det nødvendig eller når minst 2 av 
styrets medlemmer forlanger det.  Innkalling til møte skal skje med minst l ukes varsel, og 
skal være vedlagt oppgave over saker som skal behandles samt saksdokumenter. 
 
Styremøtene ledes av styrets leder.  Vedtak fattes med alminnelig flertall.  Ved votering i 
styret teller hver stemme likt.  Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.  Styret er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  Styrets leder sørger for at 
det blir ført protokoll fra styremøtene.  Protokollen skal underskrives av tilstedeværende 
styremedlemmer.  
 
Dersom styreleder eller nestleder ikke kan møte, velger styret en setteleder. 
 
Representantskapets leder har møte- og talerett, men ikke stemmerett i styret. 
 
Styret utarbeider forslag til handlings- og økonomiplan for 4 år fremover og utarbeider på 
grunnlag av dette årsbudsjettet. Styret fører løpende tilsyn med virksomheten og har ansvaret 
for at pålagte oppgaver utføres.  Styret iverksetter representantskapets vedtak, men kan kun 
oppta lån eller påføre de deltakende kommunene forpliktelser i den utstrekning det foreligger 
særlig vedtak om dette i representantskapet. 
 
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. 
 
§ 12  DAGLIG LEDER 
Daglig leder ansettes av styret og administrerer virksomheten og har ansvar for at en hver 
arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de 
vedtak som fattes av styret. 
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Daglig leder skal holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om 
økonomi- og personalforhold. 
 
§ 13  ØKONOMIFORVALTNINGEN 
Styret fastsetter regnskaps- og budsjettsystemer. 
 
§ 14  ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 
Selskapsavtalen, unntatt de begrensning som framgår av § 4 i lov om interkommunale selskap 
(1999) kan endres av representantskapet med 2/3-flertall. 
 
Forslag til endringer kan fremmes av styret, representantskapet eller en eller flere av de 
deltakende kommunene. 
 
§ 15  UTTREDEN OG OPPLØSNING 
Den enkelte deltakende kommune kan med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold i 
selskapet.  Det må forhandles om betingelsene ved uttreden med utgangspunkt i Lov om 
interkommunale selskaper, § 30. 
 
Forslag til oppløsning av samarbeid må vedtas enstemmig av representantskapet.  Vedtak om 
oppløsning må godkjennes av samtlige samarbeidende kommuner og departementet. 
 
§ 16  VOLDGIFT 
Eventuell tvist om forståelse av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter i forbindelse med 
det økonomiske oppgjøret etter opplysning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på 3 
medlemmer som oppnevnes av Fylkesmannen i Østfold, om ikke annen ordning følger av lov 
og forskrift. 
 
§ 17  IKRAFTTREDELSE 
Selskapsavtalen trer i kraft fra vedtakelsestidspunktet. 
 
 
Vedtak:   Styret i IØR sak 37/11 09.11.2011 
  Representantskapet i IØR sak 8/11 18.11.2011 
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Naturbasert Familiepark  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/12 Formannskapet 01.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet stiller seg positive til de foreslåtte planene og anbefaler at en slik 
omdisponering og bruk av arealene utredes videre. 
 
Det forutsettes at allmennhetens interesser blir godt ivaretatt og nødvendig planbehandling. 
 
Ordføreren gis fullmakt til å forhandle med eier om slik bruk. Forslag til eventuelle avtaler 
forelegges formannskapet. 
 
 
Sammendrag: 
Grensekommunene har i flere år gjennomført en satsing på natur- og kulturbaserte 
reiselivsopplevelser for barn. Prosjektet er kalt Barnas Grenseland og spissproduktet har vært 
Stubbefolket. Informasjon om innholdet finnes på www.barnasgrenseland.no og 
www.stubbefolket.no.  
 
Mye av aktiviteten har til nå vært konsentrert om Strømsfoss, og Aremark kommune har lagt 
ned betydelig med midler for å tilrettelegge her. For en videre utbygging og satsing kreves 
antakeligvis større arealer. En utbygging vil kunne inneholde både elementer fra Gråtass og 
Stubbefolket, men kanskje også nye eventyrunivers. 
 
Ett område som vil kunne være aktuelt for slik utvikling, er i tilknytning til friområdet på 
Husborn. Det er staten som eier området, med kommunen som ansvarlig for drift og 
forvaltning. Det har vært kontakt med tilgrensende grunneier, som er interessert i en videre 
dialog om utviklingen. 
 
Kommunen må i denne sammenheng ta stilling til om en vil starte arbeidet med en utredning 
av slik arealbruk, og eventuelt nødvendig planbehandling som følge av dette. 
 
Bakgrunn: 
Grenseområdet har utrolige muligheter for å tilby naturbaserte opplevelser for barnefamilier – 
enten de ønsker å padle, ri, sykle, vandre, fiske, bade, klatre eller andre aktiviteter. Det er et 
mål å tilrettelegge slik at enda flere barnefamilier kan oppleve denne naturen. Gjennom blant 
annet å bruke historien om ”Stubbefolket” vil vi formidle kunnskap om natur og miljø, skape 
gode verdier og gjøre det morsomt for barna å ferdes i naturen.  
 
Stubbefolket er et folk som lever i naturen og forvalter og driver denne. De lever av det 
naturen gir på en tradisjonsrik måte. De er fulle av undring over alt som skjer, forståelse, 
respekt og dermed samhørighet med naturen og alt som er av liv. De har det ikke travelt, for 
de mener at de i utgangspunktet ikke skal noe sted, men at de er der de er akkurat nå, og at 
det er noe av meningen med det hele. Noen av dem lever i skogene og driver den, mens andre 

http://www.barnasgrenseland.no/
http://www.stubbefolket.no/
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dyrker jorda og andre igjen holder til langs ulike vann og driver fiske. De har en form for 
bytteøkonomi hvor de tilegner seg det de trenger til livets opphold og er avhengige av 
hverandre i en naturlig næringskjede.  Stubbefolket har 25 timer i døgnet. I 24 timer lever de 
som oss mennesker, men i den 25. timen reiser de i grenselandet mellom det bevisste og 
ubevisste, våkenhet og drømmetilstand. Denne timen har de i det øyeblikket de faller i søvn og 
i denne tilstanden tilegner de seg, for oss vanlige mennesker, ukjent og glemt kunnskap om 
naturen og dens mysterier. Målsettingen med prosjektet er å bidra til positive opplevelser for 
barn i naturen, slik at de kan lære hvordan den kan brukes og utnyttes, uten at den forringes.  
 
Det er i regi av prosjektet spilt inn tre episoder barne-TV som er vist tre ganger på NRK 
Super.  Det er også satt opp en turneforestilling av Stubbefolket, som er vist på en del 
kulturhus i Norge, samt at det foreligger planer for oppsetninger også i 2012. Opplev 
Grenseland  as er et selskap som kommunene har dannet for å jobbe videre med denne 
utviklingen, og her er også tre svenske kommuner med. 
 
Aremark kommune har investert en hel del for å legge til rette for disse opplevelsene i 
Strømsfoss, og det har vært en tanke om å utvikle dette videre.  Det viser seg vel at i 
Strømsfoss blir arealkonfliktene store, både i forhold til størrelse og bruk. Det er derfor sett på 
andre områder for disse opplevelsene. Husborn i Marker er et område som kan være aktuelt. 
Dette eies av Staten og er ervervet for allmennhetens bruk. Det er Marker kommune som har 
ansvaret for drift og vedlikehold av området. For å få til dette er det gitt tillatelse til å ha noen 
campingvogner på området, som utfører det praktiske arbeidet for kommunen, slik som 
renhold og gressklipping. Dette har fungert svært bra, og har ikke vært til hinder for 
allmennhetens interesser på området. Det er rikelig med plass, til telting og bading for 
dagbesøkende, og det er satt av egne områder for dette. 
 
Kommunene har gjort en henvendelse til fylkesmannen for å drøfte muligheten for å se på en 
alternativ bruk av deler av området – til en naturbasert familiepark knyttet til de fortellingene 
og universene som er tatt fram i regionen. Dette er en satsing som hele regionen står bak, og 
hvor temaet er tråd med bruken av området. Hensikten var å se om det kunne finnes løsninger 
der deler av området opprettholdes til allmennhetens bruk som i dag, og andre deler 
tilrettelegges til nevnte formål. Grunneieren som eier gårdsbruket som grenser inntil, er også 
interessert i å se på en utnyttelse av sitt areal til formålet. 
 
Fylkesmannen har videresendt vår henvendelse til Direktoratet for naturforvaltning, og det er 
mottatt følgende svar:  
 
Vi viser til tidligere e-postveksling vedrørende naturbasert familiepark på Husborn og til e-
post nedenfor fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). Som det her framgår, er det DN 
dere må forholde dere til dersom det er ønskelig med omdisponering for 10 år eller mer. Vi 
ber derfor om en tilbakemelding på hvilket tidsperspektiv dere har på dette, slik at vi kan 
innrette vår befatning med saken etter det. 
  
En familiepark (med bygninger, tekniske installasjoner eller naturinngrep) slik det her er 
snakk om, vil etter vårt syn utløse plankrav.  Det kunne vært nyttig å vite hvordan dere ser for 
dere en eventuell planprosess, eventuelt om familiepark blir et tema ved rullering av Marker 
kommunes kommuneplan. 
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Vurdering: 
Siden dette ikke tidligere har vært noen politisk sak i kommunen, men kun en drøfting av 
muligheter, så har vi ikke svart på denne henvendelsen. For å kunne gå videre, er det behov 
for en avklaring om det er politisk vilje til å jobbe videre med dette, eller om det skal legges 
vekk. 
 
Å utvikle reiselivsnæringen i vassdraget videre krever en fortsatt stor innsats fra det 
offentlige. Arbeidet med regionalparken er en slik innsats, men det vil også kreves 
tilrettelegging i forhold til arealdisponering. 
 
Husborn er ervervet for allmennhetens bruk, og har mange brukere. Området er imidlertid så 
stort, at det uten dagens ordning med campingvogner, hadde vært vanskelig for kommunen å 
drifte stedet. Det samme gjelder Østre Otteid.  
 
En ser derfor for seg en løsning der nordre deler av arealet opprettholder dagens bruk og 
kanskje ytterligere tilrettelegges, mens en på den søndre delen av området tillater en mer 
kommersiell bruk. Skisser som foreligger er kun ideer som det må jobbes videre med, og må 
ikke sees på som løsninger.  
 
Fantasifabrikken skriver: 
 
Walt Disney sa jo de kloke ordene: 
«Vi jobber ikke primært med tegnefilmer eller fornøyelsesparker, vi jobber for å holde 
familiene sammen.» 
 
FF har også erfart en slik tilbakemelding rundt Gråtass hvor foreldre berømmer at 
det er noe for alle aldre i konseptet. Dette er videreført i Stubbefolket når vi har utviklet 
karakterer og universet. I tillegg til disse to konseptene som allerede er gjort kjent 
via tv, teater, film, bøker, mm er det foreslått et sjørøverunivers som helt konkret 
skaper samhold mellom park/kanalen(vassdraget). 
 
Hvorfor Familiepark ved Husborn? 
• Flott beliggenhet mellom E-18 og E-6 
• Nært Sverige, og ca. 1 1/2 time fra Oslo 
• Variert natur med både sletter, skog og tilgang til vann og bademuligheter 
• Veldig riktig innkjøring til stedet som forsterker beliggenheten; litt unna vår moderne og   
   hektiske hverdag 
• Utsyn kun mot natur og vann uansett hvilke vei man ser, noe som gir en god følelse når  
   man er på stedet og som er uvurdelig med tanke påkameravinkler under opptak av tv/film 
• Stedet er også skjermet for støy fra trafikk og andre dagligdagse lyder, noe som er viktig  
  med tanke på produksjon av både film, tv og teater samt publikumsopplevelsen på stedet 
• Det finnes ingen tilsvarende parker i umiddelbar nærhet  
 
Dersom det i fremtiden blir utbygging av noe på Husborn, så blir dette av permanent karakter. 
Det er derfor ikke snakk om noen dispensasjon fra planverket, men en plan-behandling. Dette 
kan eventuelt tas inn når kommuneplanen skal rulleres, eller om en vedtar oppstart tidligere. 
 
I denne omgang ønskes avklart om det er interesse for å gå videre med planene, og at ordfører 
gis fullmakt til de nødvendige forhandlinger. 
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Konklusjon: 
Det anbefales at det gås videre med de skisserte planene. 
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Kommunale næringsfond  2012 - forslag til nye vedtekter  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/12 Formannskapet 01.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Forslag til nye vedtekter for Marker kommunes næringsfond vedtas. 
 
 
Sammendrag: 
Marker kommune har de siste årene fått tildelt kr 100.000 fra fylkeskommunen til påfylling 
av det kommunale næringsfondet.  
 
Kommunen har praktisert en søknadsrunde med felles framstilling av alle søknader. 
Det kan enkelte ganger være behov for løpende behandling, og dette er tatt inn i det nye 
forslaget til vedtekter. 
 
Forslag til ny vedtekter følger vedlagt. 
 
Bakgrunn: 
Rundskriv H-16/98 fra Kommunal- og regionaldepartementet om kommunale næringsfond, 
har vært lagt til grunn for behandlingen av søknader tidligere. I tillegg har Marker kommune 
utarbeidet egne vedtekter. 
 
Målsettingen med det kommunale næringsfondet er å styrke kommunens mulighet til lokalt 
næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.  
  
Fondet skal brukes til tiltak med formål å fremme næringsutviklingsarbeidet, gjennom 
kommunalt tilretteleggingsarbeid/tiltak eller støtte til nyetableringer og videreutvikling av 
eksisterende bedrifter. 
  
Nevnte rundskriv bestemmer at bruken av næringsfondet kommer inn under EØS-regelverket 
om bagatellmessig støtte og også skal behandles i forhold til retningslinjer utarbeidet av 
Kommunal- og regionaldepartementet og Innovasjon Norge. Av dette følger at det skal 
vurderes forhold som sysselsettingseffekt /etterspørselseffekt, mulig konkurransevridning 
som følge av tildelingen, miljøkonsekvenser, faguttalelser, tiltaket i forhold til strategisk 
næringsplan, egen forvaltningspraksis, om søker tidligere er gitt støtte til dette eller andre 
tiltak og eventuelt andre forhold. 
    
Vurdering: 
Dersom kommunen over eget budsjett bevilger penger til påfyll av næringsfond, eller det fra 
andre kilder mottas midler som kan benyttes til samme formål, foreslås at samme vedtekter 
legges til grunn. Forslaget til nye retningslinjer legger derfor til grunn at alle penger til samme 
formål samles i ett fond, og behandles etter samme retningslinjer. Det forslås at ordningen 
med en søknadsfrist i året avvikles, og at søknader behandles fortløpende.  
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Hovedtyngden av behandlingene vil en imidlertid fortsatt søke å samle til formannskapets 
juni-møte. 
 
Ved flere søknader, så kan de behandles i felles saksframlegg, men den enkelte søker vil få et 
tildelingsbrev med klagefrist og klageveiledning. I tillegg skal tildelingsbrevet inneholde  
  

• Formålet med tildelingen og hva midlene skal kunne benyttes til 
• Eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene 
• Spesifisert tilskuddsgrunnlag og finansieringsplan 
• Tidsfrist for utbetaling 
• Krav til dokumentasjon i forbindelse med utbetaling 
• Mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med vilkåret for 

tildeling 
  
Det kan gis inntil 50% tilskudd av støtteberettiget beløp. I enkelte tilfeller kan også høyere 
prosentvis tildeling være aktuell. Dette gjelder særlig i forhold til kvinner, ungdom og 
grupper som har vanskelig med å komme inn på arbeidsmarkedet. Videre vil vi prøve å 
stimulere til at bedrifter som sysselsetter kun en person, som gjerne er eieren, gis stimulans til 
utvidelse og ansettelse. 
   
På grunn av mulig konkurransevridning sier retningslinjene at en skal være spesielt varsom i 
forhold til tildelinger knyttet til detaljhandel og servicevirksomhet. Da det her dreier seg om 
begrenset støtte, har en i samråd med Innovasjon Norge kommet til at det kan legges lite vekt 
på denne vurderingen, og at også slike virksomheter skal kunne gis støtte. 
 
Søknader og søknadsbehandlingen unntas offentlighet, mens vedtaket er offentlig. 
 
Konklusjon: 
Forslaget til nye vedtekter godkjennes. 
 
Vedlegg: 
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Vedtekter for Marker kommunes næringsfond 
 
1 FORMÅL  
 
Marker kommunes næringsfond skal nyttes til å fremme etablering og utvikling av 
næringsvirksomhet, enten ved direkte finansiell støtte til bedrifter/personer eller i form av 
indirekte kommunale tiltak relatert til infrastruktur og tiltaksprosjekter. 
 
Fondet består av de midler som til en hver tid er til disposisjon, enten de er kommet 
gjennom tildeling fra fylkeskommunen, kommunale bevilgninger eller fra andre kilder. 
 
2 FORVALTNING  
 
Formannskapet fungerer som styre for fondet. 
 
Søknader, saksbehandling og saksframlegg knyttet til fondet unntas offentlighet, mens 
endelig vedtak er offentlig. 
 
3 SAKSBEHANDLING  
 
Rådmannen forbereder saker for fondsstyret.  
 
I saksforberedelsen skal det vurderes forhold som sysselsettingseffekt /etterspørselseffekt, 
mulig konkurransevridning som følge av tildelingen, miljøkonsekvenser, om tiltaket er i 
henhold til kommunale næringsstrategier, egen forvaltningspraksis, om søker tidligere er gitt 
støtte til dette eller andre tiltak, og eventuelt andre forhold. 
 
4 REGNSKAP/RAPPORTERING  
 
Budsjett, regnskap og anvisning skal følge ordinære kommunale bestemmelser.  
 
5 KRAV TIL SØKNADSDOKUMENTASJON  
 
For søknader om støtte kreves som hovedregel følgende:  
 

• beskrivelse av formålet  

• kostnadsoverslag   

• finansieringsplan   

• driftsbudsjett for søkerens virksomhet  
 
6 STØTTEVILKÅR  
 
Samlet støtte til bedrifter/personer kan ikke overstige 50% av samlet kapitalbehov.  
 
Tiltak som bedrer kvinner og ungdoms sysselsettingsmuligheter, kan ved nyetableringer gis 
inntil 75% tilskudd av samlet kapitalbehov. Det samme gjelder tiltak som fører til en økt fast 
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sysselsetting av virksomheter som fra før kun sysselsetter en person, eller som tilrettelegger 
for sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Investeringer/tiltak med en total kostnadsramme på under kr. 10.000,‐ kan ikke gis tilskudd 
fra næringsfondet.  
 
Det gis støtte både til nyetablering og til utvidelse av eksisterende virksomhet.  
 
 
7 TILSAGN, UTBETALING OG OPPFØLGING  
 
Tilskuddet utbetales etter at investeringen er gjort.  
 
Tilskudd fra næringsfondet utbetales mot revisorbekreftet regnskap/attestasjon fra 
revisor/regnskapsfører på at investeringen er gjort og at fakturaene er betalt. Anmodning 
om utbetaling av tilskudd skal vise en enkel oversikt over utgiftene og henvisning til 
motsvarende poster i søknaden.  
 
8 GENERELLE TILSKUDDSVILKÅR  
 
Tilskuddet skal brukes i samsvar med søknaden. Den som får tilskudd må underskrive en 
erklæring der dette framgår.  
 
Tildelingsbrevet skal inneholde  
  

• Formålet med tildelingen og hva midlene skal kunne benyttes til 

• Eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene 

• Spesifisert tilskuddsgrunnlag og finansieringsplan 

• Tidsfrist for utbetaling 

• Krav til dokumentasjon i forbindelse med utbetaling 

 
Alle tilskudd gitt av næringsfondet avskrives fra fondets side over en periode på 3 år med en 
tredjedel pr. år.  
 
Dersom prosjektet endres vesentlig i forhold til søknaden, skal styret for næringsfondet 
behandle søknaden på nytt. Dersom endring i prosjektet ikke tas opp med næringsfondets 
styre, kan tilsagnet inndras.  
 
Dersom driftsmidler det er gitt tilskudd til avhendes innen tre år etter utbetalingen av 
tilskudd skal tilskuddet helt eller delvis tilbakebetales til fondet. I spesielle tilfeller kan styret 
dispensere fra denne bestemmelsen.  
 
Tilsagnet må benyttes innen to år fra tilsagnet er gitt.  
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9 ANDRE BESTEMMELSER VEDR. FONDET  
 
Fondsstyret bevilger tilskudd fra fondet innenfor de økonomiske rammer som til en hver tid 
foreligger. 
 
Søknader behandles fortløpende. 
 
For at man skal kunne tildeles støtte fra fondet må investeringen det søkes om støtte til 
være foretatt etter siste ordinære tildeling, og søknad om støtte må være sendt før 
investeringen ble foretatt.  
 
Fondsstyret kan i spesielle tilfeller fravike fra disse regler. 

 

Vedtatt i Marker kommunestyre: 
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Avisa Grenseland - videreføring  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/12 Formannskapet 01.03.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Ordfører gis fullmakt til å disponere inntil kr. 85.000 tilknyttet avtale om kjøp av 

annonser i Avisa Grenseland. 
2. Etter eventuell inngåelse av avtale dekkes utgiften over ansvarsområde 7600 ved å 

budsjettjustere fra reservert tilleggsbevilling formannskapet. 
 
 
Sammendrag: 
Økonomiske forutsetninger for videreføring av Avisa Grenseland.  
 
Det er behov for et kommunalt bidrag på kr 8.500 pr nummer for å videreføre utgivelsen av 
avisen. 
 
Bakgrunn: 
Avisa Grenseland har nå eksistert i 5 fem år, de siste årene med utgivelse nesten hver måned. 
Finansieringen av avisen har variert noe, fra fullfinansiering fra utviklingsavtalen i starten, til 
delvis annonsefinansiering de siste årene.  
 
Det er ikke tvil om at avisen er godt mottatt, og at den er et viktig bidrag i forhold til å skape 
identitet og samhold i regionen. Dette har vært viktig, siden de tre kommunene ellers er 
knyttet til hver sine lokalaviser. 
 
Finansieringen er imidlertid en utfordring, og det vises i denne forbindelse til innspill fra 
Øyvind Ottesen og tidligere drøfting i formannskapet.  
 
Utviklingsavtalen har vært en viktig bidragsyter til utgivelsen i de fleste år. For 2011 ble det 
imidlertid ikke bevilget midler over avtalen, og styringsgruppen har vært av den oppfatning 
av det ikke er avtalens intensjon å dekke driftskostnader utover en oppstartsperiode.  
 
Innspill fra Øyvind Ottesen gjengis nedenfor 
 
”Kommunal produksjonsstøtte og annonsering - Avisa Grenseland 
 
Aremark, Marker og Rømskog bidro de tre første årene med kr. 50.000 per utgave. På den 
tiden ble det diskutert om det var noe ekstra kommunene kunne få for pengene. Vi (Tore 
Johansen, Stein Erik Lauvås, Vidar Østenby og undertegnede) ble enige om at AG skulle stille 
plass til rådighet for kommunal informasjon. Dermed kunne Aremark legge ned Bustikka og 
spare jobb og penger, Rømskog det samme med Rømsjingen, mens Marker ville få noe de før 
ikke hadde hatt. Avtalen var at kommunene skulle komme med den informasjonen de ønsket 
ut. Historien har vist at det ikke har fungert i praksis. 
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De to siste årene har det kommunale bidraget blitt redusert til 33.000 kroner. Likevel har 
kommunene hatt fra en til tre sider med kommunal informasjon, en ordning som altså ble 
innført da bidraget var sytten tusen kroner høyere. 
 
Når vi i dag diskuterer fremtidig kommunalt tilskudd til AG, er det på sin plass med en 
revurdering av den kommunale informasjonen. Det koster cirka 100.000 kroner å lage én 
utgave (inkludert trykk og distribusjon – og den er dyr i våre grisgrente kommuner). Med 
dagens nivå på det kommunale bidraget, må Byline AS skaffe til veie cirka 70.000 kroner. 
Erfaringsmessig får vi inn (i gjennomsnitt)  40-50.000 kroner i annonser. Det betyr at AG er 
et tapsprosjekt. Det er med andre ord mer idealisme enn økonomiske vurderinger som ligger 
bak utgivelsen. 
 
Hensikten med den kommunale støtten er, som den statlige pressestøtten alltid har vært, å 
sikre utgivelsen. Sikre at lokalbefolkningen har et toveis kommunikasjonsmiddel og at det 
offentlige har en kanal ut til alle sine innbyggere. Dette blir stadig viktigere etter hvert som 
de tradisjonelle dagsavisene taper terreng og nedprioriterer utkantstrøkene. Dagens ordning 
innebærer altså 11.000 kroner per kommune, som inkluderer tilgangen på én side info (verdi 
kr. 8.500). Det gir et netto tilskudd fra hver kommune på kr. 2.500. 
Signalene fra både offentlig og privat hold er at Grenseland-kommunene ønsker å beholde 
(og videreutvikle) Avisa Grenseland. En løsning for fremtiden kan være å gi et kommunalt 
bidrag (fra utviklingsavtalen?) på dagens nivå, og at hver av de tre kommunene betaler 
annonsepris for én side med kommunal informasjon. Det vil si kr. 8.500 (slik andre 
annonsører gjør). Da vil man også unngå grensetilfellene der det kan være tvil om hva som er 
informasjon og hva som er annonse. 
 
En slik løsning vil gi Avisa Grenseland større mulighet til å overleve. Vi vil ha muligheten til 
å utvikle produktet redaksjonelt. I dag brukes alt for store ressurser på å skaffe inntekter. Det 
går på bekostning av produktet. Vi ser for oss regelmessige møter med kommunene for å sikre 
at nyttige og gode reportasjeideer blir satt ut i livet. 
 
En utgivelsesplan for hele 2012 må på plass før jul. Denne skal spikres og etterfølges, slik at 
alle får helt konkrete datoer og frister å forholde seg til. Til nå har for ofte tilfeldigheter og 
endringer skapt en lite oversiktlig situasjon. Dette skal og vil bli endret i 2012 – forutsatt at 
AG får nødvendig hjelp til å overleve. Forutsatt at AG videreføres, blir det ti utgaver i 2012 
(alle måneder minus januar og juli). Både 2010 og 2011 har hatt elleve utgaver. 
 
Vurdering: 
Kommunenes engasjement i forhold til omdømmearbeidet og Bolyst-prosjektet, gjør at avisen 
fortsatt vil være viktig. Grenserådet anbefaler en videreføring med et tilskudd gjennom 
utviklingsavtalen på kr 350.000. Aremark kommune har vedtatt den kommunale andelen av 
finansieringen. 
 
Det synes rimelig at det i tillegg til utviklingsavtalen også er en kommunal egenandel på 
utgivelsen. Slik det er i dag disponerer hver kommune inntil en side for kommunal 
informasjon, og kommunen kan spare inn noe på annonseutgifter andre steder ved å være mer 
bevisst på bruken av AG. 
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  Sak 20/12 
 

Avisa Grenseland er en positiv formidler av informasjon i grensekommunene, og bidrar til å 
bygge identitet og tilhørighet. Dette er viktig i forhold til stedutvikling og rekruttering av nye 
innbyggere. En bør også vurdere å sende avisen til utflyttede markinger og til hytteeiere. 
 
Konklusjon: 
Det anbefales at Marker kommune fatter tilsvarende vedtak som Aremark, og at utgiftene 
dekkes av reservert tilleggsbevilgning under ansvar 1010. 
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1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 


1.1 Formål 
Økonomireglementet skal sikre en etisk og effektiv forvaltning av kommunens verdier 
i tråd med kommunestyrets planer og målsettinger. Økonomireglementet gir en 
oversikt over overordnede lokale bestemmelser for kommunens økonomiforvaltning. 
Det beskriver plikter og rettigheter som gjelder forbruk, endringer og oppfølging av 
kommunens budsjett og regnskap, samt klargjør det ansvar politiske fora og 
administrasjonen har gjennom delegasjon av myndighet. Reglementet er gjeldende 
for Marker kommune og omfatter alle virksomheter innenfor Marker kommune som 
juridisk virksomhet. 
 
Reglementet begrenses til overordnede forhold og forutsettes å være retningsgivende 
for mer detaljerte skriftlige rutinebeskrivelser. For detaljerte bestemmelser med 
hensyn til delegering av myndighet vises til eget delegeringsreglement. 
 
 


1.2 Hjemmel 
Økonomireglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 
om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven): 
 


♦ Forskrift av 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett 
 


♦ Forskrift av 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning 
 


♦ Forskrift av 15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og 
fylkeskommuner 


 


♦ Forskrift av 2. februar 2001 nr. 144 om kommunale og fylkeskommunale 
garantier 


 


 
Nevnte lover og forskrifter kommer til anvendelser før dette reglementet. 


 
Dette reglementet trer i kraft 01.01.2012, og erstatter tidligere vedtatte reglement 
på berørte områder i dette reglementet. Det er tidligere vedtatt eget reglement for 
finansforvaltningen i Marker kommune, k.sak 38/10 - dette vil ikke erstattes av et 
nytt økonomireglement. 
 
 


1.3 Rutiner 
Rådmann er ansvarlig for å etablere tilfredsstillende rutiner, systemer og intern 
kontroll slik at til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og økonomireglement følges. 
 
 


1.4 Revidering av økonomireglementet 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for kommunens økonomireglement, og 
skal vedta eventuelle endringer av dette. Reglementet evalueres fortløpende, og skal 
som minimum legges frem for kommunestyret til samlet vurdering en gang pr. 
kommunestyreperiode – og da fortrinnsvis sammen med gjeldende finansreglement.  
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2 PLAN- OG RAPPORTERINGSSYSTEM 
 


2.1 Årshjulet 
 


 
Administrative oppgaver inne i sirkelen. Politiske oppgaver utenfor sirkelen 


 


 


Juni 
 


Juli 


Februar


Mars


April


   Mai   August 


 September 


  Oktober 


 November 


JanuarDesember 


 
 
      *Oppfølging medarb.undersøkelse 
 
 
 
 
 
       *Årsregnskap, frist 15.februar 


*Kostra-rapportering, frist 15.februar 


            *Gjennomgang lederavtaler innen medio mars       
 


  *Utarbeide årsberetning forrige år med  
                  resultater BMS 
 
 
 
 
*Tertialrapp. 1.tertial utarbeides 
 
*BMS: Måling økonomi 1.tertial 
 
 
 


Tertialrapport 1.tertial 


Årsmelding/Årsregnskap  


Konsekvensjusterte rammer årsbudsjett, 
prinsippavklaringer 


    
                
 
 
 
 
 
 
 
 
*Medarbeidersamtaler ledere innen         
*medio oktober 
                      


    *BMS: Gjennomføre brukerundersøkelser 
      med resultater før medio mai    
 
     *Analyse av KOSTRA-data 
 
     *Konsekvensjustering av basis 
       netto driftsrammer for virksom- 
       hetene  


Resultater BMS-undersøkelser brukere


         
*Utarbeide forslag til budsjett/økonomiplan 
 med frist ultimo oktober  
 
*Budsjettsamtaler med virksomhetslederne 
 
*Tertialrapp. 2.tertial utarbeides 
 
*Målekart BMS  
 


Budsjettmøter f.skapet 


Målekart BMS 


*Medarbeidersamtaler alle ansatte 
innen medio november 
 


*Revisjon av HMS-systemet 
 


*Administrativt arbeid med        
budsjett/økonomiplan 


*BMS: Gjennomføre   
medarbeiderundersøkelse 
med resultater før årsskiftet


*Administrativt arbeid med 
budsjett, økonomiplan, resultat,  
BMS 
 
 *Plan og budsjettdialog med    
  virksomhetsledere/rådmann        


Konsekvensjusterte 
rammer, årsbudsjett, 
vedtak


Reultater BMS-undersøkelse, 
medarbeidere


Tertialrapport 
2.tertial 


 Budsjettvedtak kommunestyret
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Plan- og styringsprosessen defineres i et årshjul. Planprosessen skal i størst mulig 
grad involvere både brukere av tjenestene, politikere og medarbeidere. Det skal 
legges vekt på målstyring og brukermedvirkning i tillegg til økonomisk handlingsrom 
og rammer.  
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2.2 Plan- og styringsprosessen  
 
Det kommunale styringssystemet kan fremstilles slik: 
 
 


 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


  
 
 
 


 
Kommuneplanen langsiktig del 
• mål for utviklingen 
• retningslinjer for gjennomføring 
• arealdel 


Handlingsprogram 
• mål/premisser 
• sektorplaner 
• langtidsbudsjett/økonomiplan 


Bevilgningsbudsjett (drift/investering) 


Internregnskap 
Drift, investering og balanse etter den 
inndelingen kommunen har gjort i 
bevilgningsbudsjettet 


Tertialrapporter Ekstern regnskap 
Økonomi oversikter 
• drift 
• investering 
• balanse 


Nasjonal rapportering  
(KOSTRA/IPLOS/GIS) 
• ekstern rapportering 
• funksjonsinndeling 
• nøkkeltall Årsberetning 


 
Samlet ekstern informasjon 


 
Det kommunale økonomisystemet består av 5 hovedelementer: 


 


I. Kommuneplanens langsiktige del 
 


II. Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet/økonomiplanen) 
 


III. Årsbudsjettet 
 


IV. Perioderapportering og nasjonal rapportering 
 


V. Årsregnskap med årsberetning  
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Kommuneplanens langsiktige del: 
 


Kommuneplanens langsiktige del trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for 
kommunen. Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og rulleres hvert fjerde år, 
dvs. i hver kommunestyreperiode. 
 
Kommuneplanens kortsiktige del / Økonomiplan: 
 


Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet/økonomiplanen) har et 4- 
årig perspektiv og rulleres hvert år. Økonomiplanen utarbeides slik at den 
tilfredsstiller kravene til handlingsprogrammet og disse dokumentene blir dermed 
identiske. Dokumentet betegnes heretter derfor som økonomiplan.  
 
Årsbudsjettet: 
 


Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen. Prioriteringene i 
kommuneplanens langsiktige del konkretiseres i økonomiplanen og årsbudsjettet. 
Økonomiplanen og årsbudsjettet behandles parallelt med vedtak i kommunestyret i 
desember. Formålet med utarbeidelse av årsbudsjett er å realisere mål og strategier 
fastsatt i kommuneplanen, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunens 
ressurstilgang og ressursbruk. Budsjettarbeidet vil også avdekke kommunens 
ressurser og tilgang på ressurser og gi informasjon om virkningene av fortsatt drift 
på dagens nivå. 
 
Rapportering: 
 


I løpet av året skal det som minimum rapporteres til kommunestyret etter hvert 
tertial (januar-april, mai-august og september-desember). Her foretas det en 
grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. I bestemmelsene om 
fullmakter i budsjettsaker fremgår administrasjonens fullmakter til å regulere 
budsjettet i løpet av året. I forbindelse med rapportene til kommunestyret foretas 
det budsjettreguleringer etter behov. 
 
Kommunen er pålagt å avgi løpende informasjon om ressursbruk og tjeneste-
produksjon til bruk i nasjonale informasjonssystemer, jfr. kommuneloven § 49 og 
forskrift om rapportering per 15. februar hvert år.  
 
Årsregnskap: 
 


Kommunestyret er pålagt å behandle årsregnskapet innen 1. juli det påfølgende år, 
jfr. kommuneloven § 48 og regnskapsforskriften § 10. Rådmannen skal utarbeide 
årsberetning iht. kommuneloven § 48.  


 
 


2.2.1 Oppstilling og fordeling   


Økonomiplanen og årsbudsjettet skal utarbeides etter en fastsatt mal utarbeidet av 
rådmannen.  
  
Kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet på ramme-
områder iht. obligatorisk oppstilling, jfr. budsjettforskriften vedlegg 1a, 2 og 4. 
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og settes 
opp på en oversiktlig måte. Kommunestyret bestemmer selv hvordan økonomiplanen 
skal fremstilles. Budsjett og økonomiplan skal vedtas på netto rammeområder.  
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2.3 Økonomiplan 
I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunestyret selv vedta en økonomisk plan 
som omfatter minimum fire år, og som skal rulleres hvert kalenderår. Økonomi-
planens første år tilsvarer kommende kalenderårs budsjett. 
 
Økonomiplanen skal vise en realistisk oversikt over kommunens forventede inntekter 
og utgifter i planperioden. Alle økonomiske konsekvenser av de planer som er 
utarbeidet i kommunen må innarbeides i økonomiplanen. Dette for å sørge for at det 
er økonomisk rom for gjennomføring av den aktivitet de forskjellige planene legger 
opp til. Dersom det i økonomiplanarbeidet viser seg at det ikke er rom for gjennom-
føring av all aktivitet, må kommunestyret foreta en prioritering.  
 
Økonomiplanen vedtas på netto rammer pr. virksomhet. Det skal klart fremkomme 
av økonomiplanen hvilke mål kommunen ønsker. Økonomiplanen skal følge opp og 
videreføre satsningsområder som er trukket opp i kommuneplanens langsiktige del og 
sentrale vedtak som er gjort. Det skal være mulig å evaluere og etterprøve de 
målene som fastsettes i økonomiplanen, som et grunnlag for neste rullering. 
Økonomiplanen skal også inneholde en investeringsplan, med økonomiske konse-
kvenser innarbeidet i en 4-årig driftsoversikt. 
 
Økonomiplanen skal vedtas i balanse innen utgangen av året før planens første 
gjeldende budsjettår. 
 
Virksomhetene utarbeider sine forslag til økonomiplan innenfor sine respektive 
rammeområder. Det skal knyttes kommentarer til bevilgningene i form av angitte mål 
og premisser på de områder dette anses nødvendig for å klargjøre hva en vil oppnå 
med bevilgningen. I praksis fremskrives årsbudsjettet for hele økonomiplanperiode, 
samtidig som det foretas endringer i den grad disse er kjent. 
 
Økonomiplanen skal etter dette: 
 


 Gjelde for fire år 
 


 Danne grunnlaget for årsbudsjett 
 


 Følge opp og videreføre satsingsområder som er trukket opp i kommuneplanen og 
sentrale vedtak som er gjort. 


 
 


2.4 Årsbudsjett 
I henhold til kommunelovens §§ 45 og 46 skal kommunestyret selv vedta en 
økonomisk plan for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal deles inn i en drifts- og 
en investeringsdel, og er bestemmende for bruken av midler i løpet av året. 
 
Årsbudsjettet vedtas på netto rammer pr. virksomhet. Det vises til forskrift om 
årsbudsjett av 15.desember 2000, som utdyper følgende i § 6, 3. avsnitt: ” Ved 
bevilgninger som gir vide fullmakter til underordnede organer vil navnet og beløpet 
ha svært begrenset informasjonsverdi. I slike tilfeller stilles det derfor krav om å angi 
mål mv. som er knyttet opp mot bevilgningen, for eksempel antall behandlingsplass-
er, undervisningstimer mv.”  
 
Prinsippet for nettobudsjettering: 
 


♦ Virksomhetene disponerer selv sine budsjett innenfor de nettorammer 
kommunestyret har fastsatt. 


 


♦ Virksomhetene kan ikke øke aktiviteten med nye driftsutgifter/driftsinntekter 
av varige karakter uten kommunestyrets godkjenning. 
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♦ Virksomhetene skal månedlig rapportere egen økonomisk status til 
rådmannen.  


 


♦ Prognoserte overskridelser skal varsles rådmann umiddelbart. 
 


♦ Rådmann må vurdere løpende om overskridelser er av en slik art at 
kommunestyrets bevilgning på årsbasis ikke er tilstrekkelig. 


 


♦ Dersom overskridelsen etter prognoser etter rådmannens vurdering ikke kan 
dekkes inn i løpet av året, legges det fram sak om budsjettendring til 
kommunestyret. 


 


♦ Det er ikke nødvendig å utføre budsjettendringer innenfor utgifter og inntekter 
innen samme artsgruppe på samme virksomhet, dvs. at det ikke på den 
enkelte art er nødvendig med samsvar regnskap og budsjett.  


 
Årsbudsjettet skal etter dette: 
 


 Utgjøre år 1 i økonomiplanen og gjelder for ett år 
 


 Bygge på prioriteringer i økonomiplanen 
 


 Være bevilgningsdokument, dvs. at vedtatt budsjett angir hvilke netto rammer  
kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året, 
rammene er bindende. 


 


 
Kommunestyret vedtar budsjettet på netto rammer pr. virksomhet. Kommunestyret 
skal i tillegg gi mål og premisser for tildelingen. 


 
Kommunestyret skal selv foreta endringer i de komponenter som hører innunder: 
 


♦ Frie disponible inntekter 
 


♦ Finansutgifter brutto 
 


♦ Avsetninger brutto 
 


♦ Finansiering av utgifter ført opp i investeringsbudsjettet 
 
Budsjettet skal periodiseres slik at en har et best mulig grunnlag for å kunne vurdere 
om nettorammen på et gitt tidspunkt er overskredet, eller om man er innenfor de 
vedtatte bevilgninger. Har en virksomhet overskredet det periodiserte budsjettet må 
rådmannen vurdere om overskridelsene er av en slik art at faren for at kommune-
styrets bevilgning på årsbasis ikke er tilstrekkelig. Kan ikke overskridelsen, etter 
rådmannens vurdering, pr dato dekkes inn i løpet av året, orienterer rådmannen 
kommunestyret om dette. Rådmannen kan etter en samlet vurdering i særskilte 
tilfeller legge fram sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret. 
 
Drift: 
 


Kommunestyret skal fatte vedtak om årsbudsjett iht. kommuneloven § 45 og 
budsjettforskriften § 4. Kommunestyret skal selv vedta et budsjett satt opp iht. 
budsjettskjemaene 1a og 1b. Av budsjettvedtaket skal nettobevilgning pr. ramme-
område fremgå. Rammeområdene er sammensatt av flere ansvar iht. den interne 
kontoplanen.  
 
Kommunestyret skal i tilknytning til den økonomiske rammen gi mål og premisser for 
tildelingen, jfr. kommuneloven § 45, nr 4. Mål og premisser skal utarbeides i den 
grad de er nødvendige for å klargjøre hva kommunestyret ønsker å oppnå med 
bevilgningen. 
 
Investering: 
 


Kommunestyret skal vedta investeringsbudsjettets inntektsside og fordele rammen 
på de enkelte prosjekt, jfr. budsjettskjema 2a og 2b. 
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Kommunestyret selv skal foreta endringer i investeringsbudsjettet på samme nivå 
som dette ble vedtatt på, dersom netto utgifter på et prosjekt må økes. 
 
Det er ikke anledning til å foreta endringer i strid med de mål og premisser som 
kommunestyret har vedtatt. Dette gjelder ikke utbetalinger som kommunen er 
rettslig forpliktet til å foreta, jfr. kl § 47. Har en virksomhet overskredet det 
periodiserte budsjettet må rådmannen vurdere om overskridelsene er av en slik art 
at bevilgningen på årsbasis til aktuell virksomhet ikke er tilstrekkelig. Kan over-
skridelsen, etter rådmannens vurdering ikke dekkes inn i løpet av året orienterer 
rådmannen kommunestyret om dette. Rådmannen kan etter en samlet vurdering i 
særskilte tilfeller legge fram sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret. 
 
Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig. Investeringsprosjekter som går 
over flere år, må derfor tas inn kun med den delen av utgiftene til prosjektet som 
forventes det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene til 
flerårige prosjekter, må deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med 
fremdriften. 


  


2.4.1 Tidsplan og innhold. 


Budsjettprosessen har følgende hovedmilepæler:  
 


 Dato  Ansvarlig  Aktivitet 
Medio april  Rådmannen  Budsjettrundskriv I sendes ut til virksomhetene (konsekvensjustering)
Medio mai  Virksomhetene  Frist klart forslag til konsekvensjustering sendt rådmannen 
Primo juni  Formannskapet  Formannskapet behandler konsekvensjustering av driftsrammer 
Medio juni  Rådmannen  Budsjettrundskriv II sendes ut til virksomhetene ‐ rammeavklaring 


Ultimo august  Virksomhetene  Frist klart forslag til rammedisponering og tiltak 
Medio september  Formannskapet  Formannskapet behandler foreløpig rammedisponering og tiltak 
Medio september  Rådmannen  Budsjettrundskriv III sendes ut til virksomhetene  
Medio oktober  Virksomhetene  Frist for klart komplett budsjettforslag oversendes rådmannen 
Medio november  Formannskapet Formannskapet behandler sin budsjettinnstilling 
Ultimo november  Rådmannen  Alminnelig ettersyn av formannskapets budsjettinnstilling 
Medio desember  Kommunestyret Kommunestyret fatter sitt budsjettvedtak 


 
 


2.5 Kontoplan 
Kontoplanen er grunnleggende for at et økonomi-/regnskapssystem skal kunne 
benyttes som et styringsverktøy som er nødvendig på de forskjellige nivå i 
organisasjonen. Kontoplanen et helt sentralt redskap i alt regnskaps- og 
budsjettarbeid. Den interne kontoplanen er definert ut fra interne definerte behov, 
men er samtidig bygd opp slik at den oppfyller kravene i regnskapsforskriften og 
rapporteringsforskriften – jfr. også KOSTRA. 
 
Kontostrengens 5 dimensjoner består av: 
 


1. Art 
2. Ansvar 
3. Funksjon 
4. Prosjekt 
5. Aktivitet 
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Art definerer hvilke produksjons- og innsatsfaktorer (utgifts- og inntektstyper) 
kommunen benytter i virksomheten. Det er obligatorisk å benytte artskode ved all 
budsjettering og regnskapsføring. Artene i bevilgningsregnskap/budsjett er gruppert 
etter 2 hovedgrupper som styres av første siffer:   
 


0: Investering  
1: Drift 
 
Inkludert hovedgruppe består artskodene av 4 siffer og er bygd opp rundt ni ulike 
arts-serier:  
 


0: Lønn 
1/2: Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjonen  
3: Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 
4: Overføringer 
5: Finansutgifter m.v. 
6: Salgsinntekter 
7: Refusjoner 
8: Overføringsinntekter 
9: Finansinntekter m.v. 
 
Ansvar defineres som den instans/person som har ansvar for at resultatene skapes og 
budsjettene holdes (hvem har ansvar for ressursbruk/inntekter - måten tjenesten 
utføres på). Ansvarsdimensjonen viser organiseringen av virksomheten og dermed 
hvem som har ansvaret for de enkelte ledd i ansvarskjeden. Det er obligatorisk å 
benytte ansvar ved all budsjettering og regnskapsføring. Ansvarskoden består av 4 
siffer og er bygd opp rundt 14 serier som følger den administrative organiseringen av 
kommunen: 
 


1000-1999: Politisk styring, fellesutgifter og sentrale styringsorgan 
2000-2299: Grunnskolen 
2300-2399: Grimsby barnehage 
3000-3799: Familie og helse 
3800-3899: NAV kommune 
4300-4399: Utviklingshemmede 
4500-4799: Omsorg 
5100-5199: Forvaltning, drift og vedlikehold 
5200-5299: Plan og miljø 
6300-6399: Kultur og fritid 
6400-6499: Bibliotek 
7600-7699: Næringsutvikling 
8000-8999: Rammeoverføringer, skatt m.v. 
9000-9999: Finansutgifter/Finansinntekter  
 
Funksjon definerer hvorfor vi har disse utgiftene/inntektene og hva som gjøres/skal 
gjøres (hvilke tjenester inntekter/utgifter kan henføres til). Innenfor en virksomhet 
er det et hierarki av funksjoner som det skal skapes resultater på, for å oppfylle 
virksomhetens mål. Det er obligatorisk å benytte funksjonskode ved all budsjettering 
og regnskapsføring. Funksjonskoden består av 3 siffer.  
 
Prosjekt vil stort sett inneholde tidsbegrensede aktiviteter. I første omgang er det 
aktuelt å benytte prosjekt i forbindelse med oppføring av bygg og anlegg, tiltak i 
forbindelse med handlingsprogrammet/økonomiplan, tilskudd som krever eget 
regnskap osv. Prosjekt er årsuavhengig, dvs. at flere år kan til enhver tid ses i 
sammenheng. Det er obligatorisk å benytte prosjektkode ved budsjettering og 
regnskapsføring av investeringer, men ikke drift. Prosjektkoden består av 3 siffer. 
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Aktivitet definerer nærmere en bestemt tjeneste, aktivitet eller tiltak som det er 
behov for å følge/rapportere særskilt. Det er ikke obligatorisk å benytte aktivitets-
kode ved budsjettering og regnskapsføring. Aktivitetskoden består av 3 siffer 
 
Innenfor de ulike dimensjonene som er i bruk er det egne kontoplaner, dvs. en 
kontoplan for ansvar, art, og funksjon som i spørring og rapportering kobles sammen 
for lettere å presentere økonomisk informasjon. I økonomisystemet brukes det 
konteringsregler som effektiviserer input og kontrollfunksjonene i det daglige bruk.  


 
Når behov for endringer i kontoplanen oppstår skal endringene sendes rådmannen 
for godkjenning og utføring. Endringer kan gjelde endring/sletting av eksisterende 
konti eller opprettelse av nye i både driftsbudsjett/regnskap, investeringsbudsjett/ 
regnskap og balanse. 
 
 


2.6 Årsregnskap og årsberetning 
I henhold til kommunelovens § 48 skal kommunen utarbeide årsregnskap (tallmessig 
oppstilling) og årsberetning (beskrivende tekstdel) etter hvert budsjettår.  Års-
regnskapet avlegges innen 15. februar i året etter regnskapsåret i henhold til enhver 
tid gjeldende regnskapsforskrifter og god kommunal regnskapskikk. Årsberetningen 
skal avgis senest 31. mars, jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15.des. 
2000. I årsberetningen skal det redegjøres for vesentlig avvik mellom årsregnskapets 
utgifter/inntekter og årsbudsjettets utgifter/inntekter, jfr. forskrift § 10. Utgangs-
punkt for redegjørelsen er KOSTRA hovedoversikt. 
 
Før formannskapet innstiller til kommunestyret, skal uttalelse fra kontrollutvalget 
foreligge. Kommunestyrets behandling av regnskapet gjøres senest innen utgangen 
av juni året etter regnskapsåret, jfr. forskrift om årsbudsjett § 10. I tillegg til 
årsregnskapet skal rådmann utarbeide en årsberetning. Beretningen skal inneholde 
en beskrivelse av aktivitet og resultatoppnåelse i løpet av budsjettåret sett opp mot 
fastsatte mål og prioriteringer som ligger i budsjettdokumentet – herunder 
forutsetninger i vedtatt målekart (Balansert målstyring - BMS). Videre skal aktivitet 
innen HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), sykefraværsoppfølging og likestilling omtales.  
 
 


2.7 Økonomisk rapportering 


2.7.1 Rapportering til staten 


Rådmann er ansvarlig for at rapportering til staten, dvs. KOSTRA rapportering skjer i 
henhold til forskrift om rapportering. Målet med KOSTRA er å koble sammen 
tjenesteproduksjonsdata (type tjenester, antall produserte enheter, personellinnsats-
årsverk/timer, brukere mv.) med økonomidata (utgifter og inntekter p.r. funksjon). 
Sammenstillingen vil gi informasjon om prioritet, produktivitet og dekningsgrader i 
forhold til kommunens ulike brukergrupper. Gjennom denne rapporteringen 
produseres nøkkeltall i tre nivåer. Nøkkeltallene er relevante for kommunens egen 
styring. 
 
Rapporteringen av økonomidata baseres på arter og funksjoner iht. en egen 
rapporteringsforskrift. Kommunens økonomimodell tar hensyn til rapporterings-
kravene i KOSTRA. Dette betyr i korthet at KOSTRA´s arter og funksjoner også 
forefinnes i kommunens registrerings-, spørre- og rapporteringsordninger. 
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2.7.2 Rapportering til kommunestyret 
Det legges frem regnskapsrapport hvert tertial til kommunestyret. Det skal i disse 
rapportene klart fremgå om vedtatte mål vil oppnås i løpet av året eller ikke. 
Eventuelle avvik skal forklares. Rapporten skal inneholde en prognose. Det skal 
forslås nødvendig tiltak ved nevneverdige avvik, jfr. forskrift om årsbudsjett § 10. 
Det skal rapporteres på samme måte som budsjett er vedtatt på, jfr. forskrift om 
årsbudsjett § 12. Rådmann eller folkevalgte organer er ansvarlig for bestilling av 
andre rapporter dersom de anser det som hensiktsmessig for å bedre økonomi-
styringen. Forhold av betydning rapporteres fortløpende til formannskapet eventuelt 
også til kommunestyret dersom det anses som nødvendig.  


 
 


2.7.3 Intern rapportering/oppfølging 


Virksomhetslederne rapporterer månedlig til rådmann. Rapporten skal gi en oversikt 
over enhetens økonomiske situasjon på det gitte tidspunkt. Virksomhetslederne skal 
sette opp en prognose og forklare avvik etter fastsatt mal utarbeidet av rådmannen. 
 
 
 
 


3 SÆRREGLER FOR REGNSKAP 


3.1 Regnskapsskikk 
 


Årsregnskapet skal føres i tråd med til enhver tid gjeldende regnskapsforskrifter og 
god kommunal regnskapsskikk, både hva angår selve regnskapsføringen og den 
økonomiske informasjonen årsregnskapet gir. Det vektlegges at årsregnskapet skal gi 
tilstrekkelig god informasjon om ressursbruken for de ulike aktivitetene/ 
virksomhetene. 
 
For å sikre god budsjettkontroll skal posteringer skje fortløpende og uten ugrunnet 
opphold. Når det gjelder den overordnede kontroll av økonomirutiner, utføres denne 
av kommunekassen. Dette gjelder postgiro, bank, avgiftssystemer, remittering, 
balanseregnskap og skatteregnskap, samt videre innfordring av kommunale avgifter 
og krav. 
 


 


3.2 Fond 
 


Kommunen kan avsette midler til senere bruk i fond. I henhold til regnskapsforskrift-
en disponerer kommunen følgende typer fond: 
 
Disposisjonsfond:   
Denne type fond kan kommunen benytte fritt til enten drifts- eller investeringsformål. 
F.eks: Avsatt regnskapsmessig mindreforbruk. 
 
Bundne driftsfond:   
Denne type fond kan kommunen benytte til bestemte driftsformål. F.eks: Ikke 
disponerte øremerkede inntekter og overskudd på tjenesten renovasjon, da bruken 
av denne er regulert i lov og/eller forskrifter. 
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Ubundne investeringsfond:  
Denne type fond kan kommunen fritt disponere til investeringsformål. F.eks: Ikke 
disponerte midler ved salg av fast eiendom eller anleggsmidler. 
 
Bundne investeringsfond:   
Denne type fond kan kommunen kun benytte til bestemte investeringsformål. 
Formannskapet og kommunestyret kan ikke omdisponere. Det er opp til tildeler å gi 
forutsetninger for tilskudd. F.eks: Ikke disponerte øremerkede inntekter til 
investeringsformål (bygg/anlegg). 
 
 


3.3 Avsetning til og bruk av fond 
 


Avsetning til og bruk av bundne driftsfond gjøres opp for året i forbindelse med 
regnskapsavslutningen.  
 
Avsetning til og bruk av ubundne investeringsfond vedtas av kommunestyret selv. 
 
Avsetning til og bruk av bundne investeringsfond gjøres opp for året i forbindelse 
med regnskapsavslutningen. 
 
Omdisponering av midler avsatt til frie fond vedtas av kommunestyret selv. 
 
 


3.4 Aktivering og avskrivninger 
 


Utgifter som klassifiseres som investering skal bokføres og aktiveres i balansen som 
anleggsmidler. Investeringsutgifter er anskaffelse av eiendeler som er bestemt til 
varig eie eller bruk, og som er av vesentlig verdi, eller påkostninger til eksisterende 
varige driftsmidler. 
 
Varighetskriteriet er satt til økonomisk levetid på minst 3 år, mens vesentlighets-
kriteriet er en anskaffelseskostnad på minimum kr 100 000. Investeringene skal 
aktiveres til brutto anskaffelseskostnad (dvs. ikke fratrukket eventuelle tilskudd). 
 
Avskrivninger gjøres i henhold til de til enhver tid gjeldende regnskapsforskrifter – jfr. 
også bokføringsforskiftens kap 6 ”Dokumentasjon av balansen.” 
 


3.5 Vurdering av kortsiktige fordringer 
 


Rådmannen er ansvarlig for å iverksette effektive og forsvarlige innfordringstiltak for 
å sikre og kreve inn kommunens utestående fordringer. Innfordring skal skje i 
henhold til god innfordrings- og inkassoskikk og i samsvar med gjeldende lover og 
regler. 
 
Betalingsavtaler kan inngås kun av innfordringsmessige hensyn. Rådmannen har 
fullmakt til å inngå avtaler om forlenget betalingsfrist for ethvert krav kommunen 
måtte ha overfor privatpersoner eller andre. Fullmakten gjelder uansett beløps-
størrelse. Avtalene skal normalt ikke strekke seg ut over 1 år. Ved betalingsutsettelse 
skal det beregnes renter jf. pkt. 3.5.1. 
 
Fullmakten omfatter også aksept og avslag på avtaler som faller inn under lov om 
frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) og lov om 
gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven). 
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Rådmannen har myndighet til å utpeke prosessfullmektig for kommunen i saker om 
formuesrettslige krav i forliksrådet.  
 
Rådmannen har myndighet til å frafalle pant for lån i mindre parseller samt frafalle 
prioritet når dette ikke medfører tapsrisiko for kommunen. 
 
Rådmannen har myndighet til å begjære tvangsfravikelse fra kommunale boliger og 
bygg som følge av kontraktsbrudd fra leietaker. 
 
Rådmannen har myndighet til å begjære tvangssalg eller konkurs som et ledd i 
tvangsinnfordring for å ivareta kommunens interesser. 
 
Innfordring av krav etter skattelovgivningen delegeres til rådmannen (gjelder 
kommunale avgifter). 
 


 


3.5.1 Forsinkelsesrenter og gebyr 
 


Betales et krav etter forfall skal det beregnes forsinkelsesrenter fra forfallsdato og 
fram til betaling finner sted. Kommunen skal følge de til enhver tid gjeldende 
maksimalsatser for beregning av forsinkelsesrenter iht. lov om renter ved forsinket 
betaling og aktuelle særlover. 
 
Ved purringer og andre innfordringstiltak skal det kreves gebyr til dekning av 
innfordringskostnader i samsvar med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser i lov 
om inkassovirksomhet og annen inndriving av pengekrav med tilhørende forskrifter. 
 
Påløpte forsinkelsesrenter under kroner 20 faktureres ikke. Påløpte forsinkelsesrenter 
under kroner 100 faktureres ikke alene. 
 


3.5.2 Stopp i tjenestetilbudet 
 


Rådmannen har ansvar for å påse at det iverksettes nødvendige tiltak slik at 
tjenestetilbudet stanses for kunder som står til rest med restanser for 2 terminer eller 
mer. Dette kan være oppsigelse av plass i barnehage/SFO, utkastelse (fravikelse) fra 
kommunal bolig og stenging av vann/avløp. Nye tjenester/tilbud gis ikke før alle 
restanser som tilhører tjenesten er gjort opp. 
 


3.5.3 Ettergivelse og utgiftsføring av kommunale krav 
 


For å sikre at kommunen opprettholder sin soliditet og likviditet, bør kommunens 
fordringer gjennomgås minst en gang pr år. Fordringer som er uerholdelige eller 
bortfalt bør utgiftsføres, og belastes innenfor budsjettrammen til den enheten hvor 
tapet er påløpt. 
 
Søknader om ettergivelse av kommunale krav skal behandles ut fra innfordrings-
messige hensyn. 
 
Rådmannen har fullmakt til å ettergi fordringer (hovedstol) under kr 25 000. 
Rådmannen har myndighet til å ettergi forsinkelsesrenter og gebyrer under kr 
20.000. 
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Fordringer hvor det rettslige grunnlag for fortsatt innfordring er bortfalt avskrives 
som tap av rådmannen uansett beløp. 


 







 
Saker over de angitte grensebeløp behandles og avgjøres av formannskapet. 
 
Oversikt over foretatte ettergivelser/utgifts- og tapsføringer legges fram for 
formannskapet minimum 1 gang pr. år. 


 
 


3.6 Kommunale garantier 
 


Kommunens adgang til å stille garantier reguleres i kommunelovens § 51 og forskrift 
om kommunale og fylkeskommunale garantier. 
 
Reglene omfatter garantier generelt. Garantier kan ikke stilles for økonomiske 
forpliktelser som knytter seg til utøvelse av næringsvirksomhet. 
 
Garantier kan gis som tredjemannsgaranti (kausjon) eller som selvstendig garanti, 
dvs. garantien er ikke knyttet til en annen fordring, men f.eks. til å dekke et evt. 
underskudd ved et idretts- eller kulturarrangement. 
 
Kommunen kan bare forplikte seg ved simpel kausjon. Kommunen kan bare forplikte 
seg ved simpel garanti. 
 
Vedtak om garantistillelse skal angi garantiens varighet og den øvre grense for 
garantiansvaret. 
 
Formannskapet gis fullmakt til å vedta garantistillelser inntil kr 100 000. Kommune-
styret selv fatter vedtak om kommunale garantier over kr 100 000. 


 
 


3.7 Kontantkasse 
 


Rådmann eller den han bemyndiger kan i særlige tilfeller innvilge rett til kontant-
kasse. 
 
Kontantkasse kan kun innvilges til virksomheter/kostnadssteder som har kontantsalg. 
Kassen skal telles ved årets slutt. Opptellingen skal dokumenteres, og det skal fremgå hvem som 
har foretatt opptellingen og på hvilket tidspunkt. Eventuelle differanser skal forklares. Se for øvrig 
forskrift om bokføring §6-2. 
  
 


Følgende skal ivaretas særskilt: 
Det utpekes ansvarlig person for hver kontantkasse. Det skal foreligge kvitterte bilag 
for hvert beløp. Kassen skal til enhver tid være ajourført og kontanter og bilag skal til 
sammen utgjøre tildelt beløp i kontantkasse. Kassen skal til enhver tid være til-
gjengelig for kontroll fra kommunekassen og revisjonen. 
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4 INVESTERINGER/BYGGEREGLEMENT 


4.1  Definisjoner  
 


Investeringer er anskaffelse av varige driftsmidler, som vanligvis kan kategoriseres 
innenfor: 
 


♦ Bygg 
 


♦ Anlegg, herunder park-og idrettsanlegg 
 


♦ Inventar og utstyr, som maskiner, kjøretøy og IKT. 
 
For avgrensninger mellom driftsregnskap og investeringsregnskapet gjelder følgende 
definisjon på en investering:  
 


a) Anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av 
vesentlig verdi 


 


b) Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi 
 
Som varig legges til grunn at eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst tre 
(3) år. Med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kr 100.000. 
 
Alle vurderinger og avgrensninger skal gjøres i henhold til kommunal regnskaps-
standard KRS nr. 4 – avgrensning mellom driftsregnskap og investeringsregnskap.  
 
Følgende definisjoner er gitt i NS 3454 for byggverk på hvorvidt det er vedlikehold 
eller påkostning: 
 


”Vedlikeholdskostnader: Kostnader som er nødvendige for å opprettholde 
byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjør det mulig å bruke til sitt 
tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. ”   


 


”Påkostninger: Kostnader til utvikling av byggverket for å opprettholde dets verdi 
over tid i forhold til nye krav til brukere, marked og myndigheter. 
Utviklingskostnader vil være løpende ombygging, tiltak for å etterkomme 
offentlige krav og pålegg samt oppgradering.” 


 
Det vil si at som vedlikeholdskostnad regnes utgifter som påløper for å holde 
eiendelen i samme kvalitet som den var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. For 
påkostninger regnes tiltak som fører eiendelen til en høyere standard eller til en 
annen funksjonabilitet eller endret bruksområdet enn den hadde tidligere. 
 
Vedlikeholdskostnader tilhører driftsregnskapet og påkostninger plasseres i 
investeringsregnskapet.  
 
Alle investeringer er underlagt lov om offentlig anskaffelser av 30. juni 2006 og 
forskrift av 20. desember 2006. 
 


 


4.2 Investeringsbudsjett 
Alle investeringer fremmes i hovedsak gjennom økonomiplan/årsbudsjett. All 
bevilgning og annen finansiering skal være klart før prosjekter starter.  
 
Investeringen skal vedtas med totalbevilgning basert på et realistisk kostnads-
overslag. Netto bevilgning aksepteres ikke – dvs. at eventuelle tilskudd og gaver skal 
være innarbeidet i den totale finansieringen. Uforutsette tilskudd og gaver kan ikke 
brukes til å øke investeringsrammen uten kommunestyret godkjennelse. 
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Rådmann gis fullmakt til å splitte opp investeringsbudsjettet på de ulike delprosjekt- 
nivåene i investeringsprosjektet. Alle investeringer føres på prosjektnummer i 
investeringsregnskapet. Bevilgning som skal dekke flere investeringer med eget 
prosjektnummer bør budsjetteres på det enkelte prosjekt, slik at samsvar mellom 
budsjett og regnskap oppnås. 
 
I spesielle tilfeller der investeringen ikke kan tas opp i økonomiplan eller årsbudsjett, 
kan det fremmes egen sak. Det fremmes sak umiddelbart, når en ser at bevilgning 
ikke er stor nok. Ved eventuelle vedtak om justeringer i løpet av budsjettåret skal 
budsjettskjema 2A og 2B justeres tilsvarende. 
 
Rådmann har ansvaret for gjennomføring av alle investeringsprosjekt vedtatt i 
økonomiplan, årsbudsjett og eventuell enkeltsaker. 
 
Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig. Ubrukte investeringsmidler kan 
søkes overført til påfølgende år dersom prosjektet ikke er avsluttet. Det er kommune-
styret selv som eventuelt må vedta slik overføring. 


 
 


4.3 Investeringsrapportering 
Rådmann er ansvarlig for å rapportere på investeringer til kommunestyret hvert 
tertial. Rapporten skal innholde en oversikt over hele prosjektets kostnadsramme 
totalt, uavhengig av årsbudsjett og regnskapsperiode. Investeringene rapporteres for 
det tidsperspektivet prosjektet pågår. Rapporten skal inneholde en prognose for 
prosjektet.  
 
Rådmann avgjør selv behov for egen intern rapportering fra prosjektansvarlig/leder.  
 
Prosjektansvarlig er ansvarlig for løpende oppfølging av økonomi og at finansiering er 
i orden. Rådmann legger frem sak om tilleggsbevilgning når prognosen tilsier at 
totalrammen ikke vil holde. 
 
Det skal leveres egen sluttrapport for alle investeringsprosjekter med samlet 
bevilgning som er større en 5 mill. kr. Det samme gjelder for investeringsprosjekter 
med samlet bevilgning som er mindre en 5 mill. kr som avviker fra bevilgningen med 
mer enn 10 %. Den skal inneholde en helhetlig rapportering på prosjektets 
økonomiske utvikling. I sluttrapporten skal det angis hvordan eventuelle over-
skytende midler skal disponeres eller hvordan eventuelle midler for tilleggs-
finansiering anskaffes. Rapporten skal også gi en oversikt over driftsutgifter 
investeringen medfører. Sluttrapport legges fram så fort investeringen er avsluttet. 
Sluttrapport for investeringer fremlegges kommunestyret innen 6 måneder etter 
prosjektet er avsluttet. Prosjektslutt legges til den dato prosjektet overføres til drift. 
 
 


4.4 Investeringsprosessen 
Den enkelte virksomhet har ansvaret for å ta initiativ og redegjøre for behov, 
nytteverdi, kostnader og prioriteringer ved forslag til investeringer. Initiativ tas 
hovedsakelig opp gjennom økonomiplan av rådmann. Rådmann har ansvaret for at 
utredning og vurderinger er foretatt før det legges fram til politisk behandling. 
 
Utredningen for investeringen skal i den utstrekning de er relevante inneholde, 
tidligere historiske utredninger/behovsanalyse/statistikk, funksjonsbeskrivelse, 
kostnadsramme, driftskostnader, sammenligning med dagens situasjon, eventuelt 
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innsparingspotensial, eventuelle andre rammebetingelser. Ved behovsutredninger 
som gjelder arealbehov av bygningsmessig art skal det vurderes om behovet skal 
søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller nybygg, eventuelt som del av et større 
byggeprosjekt. Samtidig skal det foreligge en vurdering av ulike tomter. 
 
For bygge-og anleggsinvesteringer skal rådmannen normalt fremme forslag til 
forprosjekt for det aktuelle tiltaket. Forprosjektet legges frem som sak til kommune-
styret. Den bør inneholde anslag for alle driftsmessige utgifter. 
 
Når forprosjekt er vedtatt og hele prosjektet ligger innenfor kostnadsrammen kan 
detaljprosjekteringen igangsettes. I den grad det er bevilget midler til prosjektet gis 
rådmann fullmakt til å engasjere ekstern bistand i planleggingen av hovedprosjektet. 
Rådmannen har ansvaret for å sette opp en fremdriftsplan for de respektive 
prosjekter. Det skal vurderes prosjekterings- og byggetid for de ulike bygge-
prosjekter. 
 
Rådmannen er ansvarlig for løpende oppfølging av framdrift, kvalitet, økonomi og 
finansiering. Rådmann kan videredelegere, men det påvirker ikke ansvar og 
myndighet.  
 
Investeringsprosjektet skal først overleveres i bruksferdig stand. Rådmann har 
ansvaret for oppfølging av kontraktene i reklamasjonstiden og å avholde 
garantibefaring.  


 
 
 
 


5 SENTRALE SYSTEMER FOR KJØP OG SALG AV 
VARER OG TJENESTER 


Alle kommunale innkjøp skal skje i henhold til gjeldende lover og regler samt 
inngåtte samarbeidsavtaler – jfr. også vedtatt innkjøpsrutiner vedtatt av 
kommunestyret 30.10.2007. Alt kommunalt salg og fakturering av dette skal skje i 
henhold til gjeldende lover og regler på området. 
 


5.1 Kontroll ved varemottak – attestasjon - anvisning 
Regelverket omhandler varemottak, attestasjon og anvisning uavhengig av om varen 
er innkjøpt gjennom tradisjonelle kanaler eller via E-handelsløsninger. 
 


5.1.1 Varemottak 
Ved varemottak skal følgende kontrolleres: 
 


♦ signatur på ordreseddel/faktura 
♦ kvantitet (at leveringen stemmer med fraktbrev) 
 
Dersom leveransen lider av vesentlige mangler eller feil, skal leverandøren 
umiddelbart gis skriftlig beskjed om dette. 
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5.1.2 Utregningskontroll 
Bare originalfakturaer skal brukes som regnskapsbilag.  Dersom det er umulig å 
bruke originalfaktura, kan kopi benyttes med påskrift om at denne erstatter 
originalen - og påført årsaken til at kopi må benyttes. 
Elektronisk fakturabehandling tas i bruk der dette er hensiktsmessig. 
 


 







Faktura kontrolleres mot følgeseddel eller rekvisisjonsblankett, når slik foreligger. 
Dersom faktura mangler spesifikasjon må ordreseddel alltid heftes ved fakturaen. I 
de tilfeller hvor det foreligger avtale om kjøp, skal det foretas priskontroll og 
utregningskontroll - og kontrolleres at rabatter og forfallsdato er i henhold til avtale. 
 
I tilfeller hvor særskilt avtale om kjøp ikke foreligger, skal det foretas priskontroll og 
utregningskontroll - og vurderes om pris, rabatt, betalingstid m.v. synes rimelige og 
innenfor de vanlige betingelser kommunen stiller ved kjøp av varer. 
 
Ved feil i fakturaen skal det uten opphold tas kontakt med leverandør slik at feilen 
rettes gjennom kreditnota eller ny korrigert faktura.  


 


5.1.3 Attestasjon 
Den som attesterer har ansvar for at pris er riktig, at eventuell rabatt og forfallsdato 
er i henhold til avtale, og at utregningskontroll er i tråd med pkt. 7.1.2 er foretatt.  
Attestasjon innebærer også en bekreftelse av at fakturaen/varen ikke er 
betalt/behandlet tidligere. Den som attesterer, må forsikre seg om at det er 
budsjettmessig dekning for beløpet, og at det for øvrig er sikkert grunnlag for å 
anbefale utbetaling. 
 
For øvrig skal følgende kontrolleres: 
 


• at kravspesifikasjon er fulgt  
• faktura (levert til rett tid og rett sted, pris stemmer med avtale, rabatt er korrekt, 
betalingsdato, faktura dato, betalingsbetingelser) 
• at det er benyttet korrekt kontering 
 
Feilaktige innkjøp og utbetalinger som skyldes uaktsomhet fra den som attesterer, vil 
kunne medføre økonomisk ansvar. 
 
Den som attesterer, kan ikke attestere egne regninger. 
 
Alle som innehar anvisningsmyndighet, innehar samtidig attestasjonsmyndighet, 
men de kan ikke både attestere og anvise på samme bilag. Attestasjonsmyndigheten 
skal gis skriftlig og kopi sendes rådmann, kommunekasse og revisor.  Driftsledere 
kan gi attestasjonsmyndighet til en eller flere av sine medarbeidere. 
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5.1.4 Anvisning 


Generelt om anvisning 
Før utbetaling skjer skal det foreligge anvisning, dvs. utbetalingsordre fra den som 
har myndighet til å gi slik ordre. Ordren skal vise utbetaling av et bestemt beløp til 
en bestemt person/mottaker, og angi den budsjettpost beløpet skal utredes av samt 
korrekt momskode, momskompensasjonskode. Anvisningsordre gis til kommune-
kassen for hvert beløp som skal utbetales. Faste lønninger, andre uforanderlige 
årsutgifter og renter og avdrag på kommunens gjeld kan utbetales etter såkalte 
«stående anvisninger», dvs. anvisninger som gjelder til annen ordre gis. 
Se for øvrig kontoplanveiledningen for ytterligere detaljer. 
 
 


Rådmannens anvisningsmyndighet 
Rådmannen er av kommunestyret gitt anvisningsmyndighet for hele den kommunale 
forvaltning. Rådmannen kan foreta intern delegering av sin anvisningsmyndighet. 
Den som er delegert anvisningsmyndighet, kan videredelegere denne ett ledd. 
Anvisningsmyndigheten skal gis skriftlig med kopi til kommunekassen og revisor. 
Det skal fremgå hvem som har anvisningsmyndighet og på hvilke ansvar og arter.  
 
 


 







Utøvelse av anvisningsmyndighet 
♦ Anvisningsmyndighet og budsjettansvar følger samme stilling. 
♦ Anvisningsmyndighet kan trekkes tilbake av den som har delegert 


myndigheten. 
♦ Underordnede kan ikke anvise overordnedes regninger. Ordfører anviser 


utbetalinger til rådmannen. 
♦ Rådmannen anviser utbetalinger til ordføreren. 
♦ Den som har anvisningsmyndighet kan ikke anvise egne regninger, eller for 


familiemedlemmer. 
♦ Anvisningsmyndighet kan ikke overdras eller delegeres til regnskapsansvarlig. 
♦ Feilaktige anvisninger kan medføre økonomisk ansvar for anviseren. 
♦ Det skal alltid være kjent hvem som kan opptre som stedfortreder i ferie og 


ved fravær med rett til anvisning i henhold til delegert fullmakt. 
 


 
Bruk av anvisningsmyndighet  
Før utbetalingsordre gis skal følgende betingelser påses: 
 


♦ at det foreligger gyldig vedtak om bevilgning 
♦ at det finnes dekning for beløpet 
♦ at den fakturerte vare eller tjeneste er mottatt i henhold til bestillingen 
♦ at forskriftene for regnskapsføring følges 
♦ at anvisningen skjer uten unødig opphold 
♦ at det er benyttet korrekt kontering 


 


5.1.5  Utgående fakturaer 


Fakturering skal så langt mulig skje maskinelt via økonomisystemet. All maskinell 
fakturering skal skje via økonomisystemet. I periode 4. til 10. hver måned kjøres 
fakturaer for kommunal tjenester (husleie, barnehage, SFO, hjemmebaserte 
tjenester, m.fl.). Det overføres fil til banker for personer som har avtalegiro.  
 
 
 
 


6 VEDLEGG 


6.1 Fullstendig kontoplan                                                         
(vedlegget oppdateres fortløpende) 


6.2 Oversikt over attestasjons- og anvisningsmyndighet 
(vedlegget oppdateres fortløpende) 
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1. Finansreglementets virkeområde 
 
1.1 Hensikten med reglementet 
 


Hensikten med reglementet for kommunens finansforvaltning er å gi rammer og retningslinjer 
for hvordan forvaltningen av kommunens ledige likviditet og andre midler skal skje gjennom 
å definere det risikonivå som er akseptabelt for plasseringer og låneopptak. Formålet med 
finansforvaltningen er nærmere beskrevet i pkt. 4.  
 
1.2 Hvem reglementet gjelder for 
 


Reglementet gjelder for Marker kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i 
kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter 
kommuneloven § 27. I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne 
utøves i tråd med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et 
omforent finansreglement som er godkjent av kommunestyret.  
 
 
2. Hjemmel og gyldighet 
 
2.1 Hjemmel 
 


Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: 
 


• Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52. 
• Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. 


juni 2009 (FOR 2009-06-09 nr 635). 
 
2.2 Gyldighet 
 


• Reglementet trer i kraft fra og med 1.7.2010. Finansreglementet skal vedtas minst én gang 
i hver kommunestyreperiode.  


• Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller 
annet politisk organ har vedtatt for Marker kommunes finansforvaltning. 


 
 
3. Forvaltning og forvaltningstyper 
 
I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners 
finansforvaltning 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: 
• Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. 
• Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. 
• Plassering og forvaltning av kommunens eventuelle langsiktige finansielle aktiva. 
 
 
4. Formålet med kommunens finansforvaltning 
 
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og 
lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.  
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Kommunens finansportefølje skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig 
netto finansutgifter over tid, eller høyest mulig netto finansinntekter over tid, med en lav  
 


 







finansiell risiko. Kommunens finansreglement legger derfor opp til gjenomgående lav 
finansiell risiko. I avveiningen mellom økt avkastning og redusert risiko skal redusert risiko 
foretrekkes. Det vises for øvrig til omtale av hensikt med finansreglementet i pkt. 1. 
 
Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 
  


• Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende 
forpliktelser.  


• Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning 
innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene. 


• Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 
refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 


• Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen av disse gi en god 
langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens 
innbyggere et best mulig tjenestetilbud.  


 
  
5. Generelle rammer og begrensninger 
 


• Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva 
som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommuneloven § 52. 


• Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og 
instrumenter. 


• Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, 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 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. 


• Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. 
• Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige 


fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse 
med kommunens overordnede økonomibestemmelser. Rådmannen skal sørge for at 
fullmakter/instrukser/rutiner til en hver tid er à jour.   


• Det tillates ikke utøvelse av finansforvaltning som går utover den kompetanse som 
kommunen selv besitter.  


• Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 
dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. 


 
Dersom kommunestyret vedtar at eventuell midler kan plasseres i verdipapirer, skal dette skje 
iht. etiske kriterier, jfr. pkt 9. Kriteriene er beskrevet under plassering av langsiktige 
finansielle aktiva, pkt. 8. Så langt det er praktisk mulig skal disse etiske kriterier også gjelde 
for plasseringer i verdipapirfond dersom det åpnes for dette. 
 
Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. 
ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver 
for seg. 
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6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
 
Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) plasseres i bankinnskudd.  Alle 
plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). 
 
Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved 
valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating A- eller  
tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. 
 
Kommunens driftslikviditet skal plasseres i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med 
innskudd i andre større spare- eller forretningsbanker.  
 
Marker kommune skal til enhver tid ha likvide midler til dekning av kommunens løpende 
forpliktelser, fratrukket estimerte innbetalinger, de nærmeste 3 måneder (driftslikviditet) og 
fratrukket avtalt ramme for trekkrettigheter, innestående hos kommunens hovedbank-
forbindelse. Disse midlene skal være fullt ut likvide (tilgjengelige til en hver tid).  
 
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover midler som angitt i 4. 
vsnitt, anses som overskuddslikviditet.  Overskuddslikviditet inndeles i to grupper:  a  


1. Langsiktige midler = finansielle midler kommunestyret eventuelt har avsatt og bestemt 
for varig eie (beslutning om varig eie kan omgjøres, men kommunestyret er gjort kjent 
med konsekvenser av omgjøring).  
 


2. Overskuddslikviditet som ikke er foreslått disponert i økonomiplanen (renterisiko, 
rentedurasjon 1-3 år, enten ingen kredittrisiko eller kredittdurasjon 2 eller BBB+ 
Overskuddslikviditet som er vedtatt disponert i økonomiplanperioden (liten 
renterisiko, durasjon 6-12 mnd). 


 
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning 
av kommunens løpende forpliktelser, fratrukket estimerte innbetalinger, de nærmeste 3 
måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer:  
 


 
6.1. Innskudd i bank 
 


For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger: 
a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder. 
b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 10 mill. 
c) Kommunens samlede innskudd i bank skal ikke overstige 2 % av institusjonens 


forvaltningskapital. 
 


 
6.2. Andeler i pengemarkedsfond 
 


Marker kommune skal ikke plassere ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
i pengemarkedsfond. 
 


 
6.3. Direkte eie av verdipapirer 
 


Marker kommune skal ikke plassere ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
i direkte eie av verdipapirer. 
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6.4. Rapportering 
 


Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, legge 
frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen 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. Rapportering av gjeldsporteføljen er omtalt i pkt. 7.7. 
 
Rapporten skal minimum angi følgende: 
 


• Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og 
i prosent av de samlede midler til driftsformål. 


• Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter. 
• Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, 


vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering, samt konsekvenser slike 
har for Marker kommune. 


 
 
7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 
finansieringsavtaler 
 


7.1. Vedtak om opptak av lån 
 


Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som 
minimum angi formål og lånebeløp. 
 
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder 
godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de 
retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommune-
lovens § 50 om låneopptak.   
 
Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.  
 


 
7.2.  Valg av låneinstrumenter 
 


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. Lån kan tas opp som 
åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån).  
 
Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing dersom dette synes formålstjenlig. Alle 
leasingavtaler skal vurderes og eventuelt godkjennes av rådmannen gjennom dennes 
signering. 
 


 
7.3. Tidspunkt for låneopptak 
 


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


 
7.4. Konkurrerende tilbud 
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Låneopptak samt avtaler om finansiell leasing, skal søkes gjennomført til markedets 
gunstigste betingelser. Det skal innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere  


 







eller leverandører av leasingtjenester. Det kan gjøres unntak fra denne reglen for situasjoner 
hvor kommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger 
et eksklusivt mandat.  Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks. 
etableringslån i Husbanken).   
 


 
7.5. Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter 
 


Styring av låneporteføljen skal skje ved 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 skal legges opp i henhold til følgende;  
 


a) Gjeldsporteføljen skal være oversiktelig. 
b) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall.   
c) Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes for å vurdere rentebinding. 
d) Inntil 50 % av gjeldsporteføljen kan ha fast rente. 
e) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på 


samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.  
f) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 10 års segmentet 


på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko. 
 
Det er ikke anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler 
(SWAP).   
 


 
7.6. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak 
 


Forvaltningen legges opp i henhold til følgende; 
 


a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved 
ordinære låneforfall begrenses. 


b) Låneporteføljen skal settes sammen slik at en oppnår størst mulig forutsigbarhet i 
rentekostnadene. 


c) Et enkeltlån bør ikke utgjøre mer enn 25 % av kommunens samlete gjeldsportefølje. 
d) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler 


låneopptakene på flere lånegivere. 
e) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen inngår avtaler om 


finansiell leasing med flere leverandører. 
 


 
7.7. Rapportering 
 


Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august 
rapportere på status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang 
rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen 
av året. Rapportering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, er nærmere 
omtalt i pkt. 6.4. 
 
For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres om følgende: 
 


• Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året. 
• Konvertering av eldre lån så langt i året. 
• Sammensetning og verdi av låneporteføljen fordelt på de ulike typer passiva 
• Sammensetning av avtaler om finansiell leasing 
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• Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding 


 







• Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser 
• Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende 


rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og 
situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov. 


 
 
8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 
 
8.1 Formål 
 


Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre en langsiktig 
avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne i Marker kommune et godt tjenestetilbud.  Det 
styres etter en rullerende investeringshorisont på 5 år, samtidig som en søker en rimelig årlig 
bokført avkastning. 
 


 
8.2 Investeringsrammer
 


Marker kommune har ikke rammer for plassering av langsiktige finansielle aktiva.   
 
Dersom kommunen på et fremtidig tidspunkt har til hensikt å etablere forvaltning av 
langsiktige finansielle aktiva, vil dette finansreglement bli oppjustert med nødvendige og 
tilstrekkelige rammer og retningslinjer for slik forvaltning.  Det endrete finansreglement vil 
bli vedtatt av kommunestyret før oppstart av forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. 
 
 
9. Etiske retningslinjer 
 
De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal 
være retningsgivende for Marker 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 grunnleggende etiske 
normer. 


 
Marker kommune vil påse at eventuelle samarbeidende forvaltere er informert om både 
forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for finansforvaltning.  
Det er Marker kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk 
profil, og at det derfor velges forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved utvelgelsen av 
sine investeringer.   
 
Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i 
selskaper med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med 
sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg 
ut av det aktuelle produkt hos forvalteren. 
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10. Konstatering av avvik, vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 


10.1 Konstatering av avvik 
 


Ved konstatering av vesentlig avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets 
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt 
økonomisk konsekvens av avviket skal uten ugrunnet opphold rapporteres til kommunestyret 
sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i 
fremtiden, samt eventuelle endringer i finansreglementet.     
 
Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre vesentlig kan slik 
rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret. 
 


10.2 Risikovurderinger 
 


Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende atskilte risikovurderinger: 
 


• Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
og gjeldsporteføljen sett i sammenheng, 


• En ”netto” gjeldsbetraktning som viser kommunens regnskapsmessige renterisiko angitt i 
NOK ved en 1 %-andel generell endring i rentekurven. 
 


10.3 Kvalitetssikring 
 


Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om 
finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning 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.  
 
Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.  
 
Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 
kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement.  I denne sammenheng skal det også 
rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene.  
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Vedlegg 1, Rapportering etter pkt 6,4: 
 


Rapportering etter pkt. 6.4 skal følge krav etter forskriftens § 7 mht innhold. I praksis ønskes 
det å rapportere etter følgende tabell for forvaltning av ledig likviditet og andre midler 
beregnet for driftsformål: 
 
 31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x 
 kr % kr % kr % kr % 
Innskudd hos 
hovedbankforbindelse  


        


Innskudd i andre banker                     
Samlet kortsiktig likviditet         
Avkastning siden 31.12.201x-1         
Avkastning benchmark (ST1X)         
Største tidsinnskudd         
 
Rapporten skal i tillegg angi følgende: 
 


• Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, 
vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering. 


• Rådmannens beskrivelse av hvilken betydning eventuelle markedsendringer kan 
medføre for kommunen. 


• Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 
risikorammene i finansreglementet. 


• Informasjon og vurdering av markedsrente opp mot egne rentebetingelser. 
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Vedlegg 2, Rapportering etter pkt 7.7: 
 


Rapportering etter pkt. 7,7 skal følge krav etter forskriftens § 7 mht innhold. I praksis ønskes 
det å rapportere etter følgende tabell for forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 
finansieringsavtaler: 
 


 31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x 
 kr % dur kr % dur kr % dur kr % dur 
Lån med pt rente             
Lån med NIBOR basert 
rente 


            


Lån med fast rente             
Samlet langsiktig gjeld             
Effektiv rentekostnad  
siden 31.12.201x-1 


            


Avkastning (kostnad)  
benchmark (ST4X) 


            


Antall løpende 
enkeltlån 


            


Største enkeltlån             
 
For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende: 
 


• Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) i forrige tertial. 
• Refinansiering av eldre lån i forrige tertial. 
• Sammensetning av løpetid. 
• Informasjon og vurdering av markedsrente opp mot egne rentebetingelser. 
• Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende 


rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og 
situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov. 


• Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 
risikorammene i finansreglementet. 
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Vedlegg 3, Definisjoner og lenker 
 
Definisjoner: 
 


  


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 eller fylkeskommunen er 
eksponert, herunder:  


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 eller fylkeskommunens 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 eller fylkeskommunen 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 
pga. kurssvingninger i valutamarkedet.  


Systematisk risiko i 
aksjemarkedet (generell 


markedsrisiko)  


Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det 
aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang 
sikt.  


Usystematisk risiko i 
aksjemarkedet (selskapsrisiko)  


Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at verdien av det 
aktuelle investeringsobjekt (selskap) en investerer i, vil stige eller 
falle i forhold til verdien på markedet - både på kort og lang sikt.  


  
Absolutt risiko Aktiv forvaltning 
Risiko målt ved svingninger rundt et 
gjennomsnitt uttrykt som et absolutt mål 


Forvalter velger selv verdipapirer til en 
portefølje på bakgrunn av egne analyser og  


 vurderinger for derigjennom å oppnå høyere 
avkastning enn en sammenlignbar portefølje Administrasjonsrisiko 


Knyttet til rutiner internt/ hos motpart  
 Aktivaklasser 
Aksjeindeksobligasjon Samlebetegnelse på ulike typer verdipapir som 


har de samme egenskapene, eksempelvis 
aksjer, obligasjoner og pengemarked 


Verdipapirprodukt hvor innskudd bindes en 
bestemt periode. Investor er garantert hele 
innskudd tilbake samt hele eller deler av 
aksjeavkastningen 


 
Allokering 


 Fordeling av de midler som skal investeres på 
ulike markeder og aktivaklasser Aksjer 


Verdipapir utstedt fra private bedrifter eller 
offentlige institusjoner, hvor kjøp gir eierandel 


 
Avkastningskrav 


 Nedre grense for ønsket avkastning 
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Inflasjon Benchmark 
Betegnelse som angir med hvilken størrelse i 
prosent det generelle prisnivået på varer og 
tjenester øker med 


Sammenlignbar portefølje, referanse 
 
BIS-Bank of International Settlement 


 Fastsetter bl.a vektingsregler for 
finansinstitusjonenes Information Ratio 


Mål som uttrykker en forvalters dyktighet til å 
skape avkastning ut over benchmark, definert 
som meravkastning dividert på relativ risiko 


utlån og tilhørende krav til kapitaldekning iht 
risiko 
 
Derivat  


Investeringspolicy Samlebetegnelse på kontrakter basert på 
verdien av et sett underliggende (fysiske) 
aksjer, obligasjoner eller indekser. De viktigste 
former er futureskontrakter og opsjoner 


Dokument som beskriver en rekke forhold 
omkring en investering, eksempelvis 
avkastnings- og 
risikovurderinger, landfordelinger og 
valutaforhold 


 
 
Differanseavkastning  


Investeringsportefølje Se meravkastning 
Faktisk fordeling i en portefølje mellom ulike  


Diskresjonær forvaltning Aktivaklasser 
 Forvaltningsform hvor forvalter konstruerer og 


handler i en portefølje basert på kundens 
ønsker 


Investeringsstrategi 
Strategi som beskriver hvordan samlete midler 
skal investeres i ulike markeder og 
aktivaklasser 


 
Diversifisere 


 Spre eller redusere risiko gjennom å kombinere 
aktiva med ulik risikoegenskaper Korrelasjonskoeffisient 


Statistisk begrep som definerer grad av 
samvariasjon mellom to variabler, eksempelvis 
to aksjer. Dersom korrelasjonen er 1 (-1) 
beveger de to variablene seg alltid i takt 
(utakt). Dersom den er 0 beveger de to seg helt 
uavhengig av hverandre 


 
Durasjon 
Et mål som uttrykker gjennomsnittlig løpetid 
for en obligasjon, definert som et vektet snitt 
av årlige rentekuponger og pålydende verdi. 
Begrepet uttrykker korrigert løpetid, og 
derigjennom obligasjonsprisens følsomhet for 
renteendringer 


 
Kredittrisiko 
Risiko knyttet til det å lide tap på grunn av at 
utsteder av et verdipapir eller motparten ikke 
oppfyller sine forpliktelser 


 
Fond 
Portefølje bestående av eksempelvis aksjer 
hvor flere investorer kan eie andeler  


Likviditet  
Hedgefond Begrep som uttrykker grad av enkelhet og 


hurtighet et aktiva kan omsettes til kontanter Forvaltningsprodukt som kan kombinere ulike 
 aktivaklasser og som kan benytte ulike 


investeringsstiler for å oppnå stabil avkastning 
med lav risiko 


Likviditetsrisiko 
Knyttet til at midler ikke kan omformes til 
kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode  


Indeks  
Markedsrisiko Vektet verdi/ forholdstall for alle/ deler av 


eksempelvis aksjer på en børs. Indeksen angir 
den gjennomsnittlige avkastningen for de 
aktiva som inngår i indeksen 


Knyttet til tap som følge kurssvingninger i de 
markedene kommunene er eksponert 
 
Meravkastning  


Indeksforvaltning 


Finansreglement for Marker kommune  Side 14 


Differansen mellom avkastningen i en faktisk 
portefølje og avkastningen på en nærmere 
definert Referanseportefølje 


Se passiv forvaltning 
 


 







  
Risikofritt NOK 
Aktiva hvor det er generelt er knyttet lite eller 
ingen risiko til uttak, eksempelvis bankrente 


Norske kroner 
 


 Obligasjon 
Risikopremie Rentepapir utstedt av private bedrifter eller 


offentlige institusjoner. Utsteder forplikter seg 
til å betale kjøper bestemte årlige beløp 
(kuponger) samt pålydende ved endelig 
innløsning 


Avkastning ut over risikofritt alternativ 
 
Sharpe Ratio 
Mål som uttrykker en forvalters dyktighet til å 
skape avkastning ut over benchmark, definert 
som meravkastning dividert på total risiko 


 
Passiv forvaltning 


 Forvalter søker å oppnå avkastning og risiko 
som en sammenlignbar portefølje eller indeks Standardavvik 


Viser hvor mye verdien av en variabel kan 
ventes å svinge i fremtiden, basert på målinger 
av observerte 


 
Pengemarked 
Rentepapir som har innløsning innen ett år. 
Slike kortsiktige aktiva har høy likviditet og 
kan ha relativt lav risiko 


verdier. Begrepet uttrykker svingninger rundt 
et gjennomsnitt 
  
Stat i sone A Portefølje 
Stater innen OECD-området og Det europeiske Samling av ett eller flere enkeltaktiva 


eksempelvis Enkeltaksjer økonomiske fellesskap, unntatt stater som i 
løpet av de siste fem årene har avsluttet 
reforhandling av sin statlige utenlandsgjeld 


 
Rebalansering 


 Transaksjon som følge av at de ulike 
elementene i porteføljen utvikler seg ulikt over 
tid. Dette medfører at de relative vektene 
beveger seg bort fra normal-posisjon 


Strategisk aktivaallokering 
Fordeling av en porteføljes aktivaklasser hvor 
hver klasse uttrykkes som et prosenttall. 
Begrepet representerer porteføljens 
normalposisjon 


 
Referanseindeks 


 Se indeks 
Stresstest  


Relativ risiko Økonomisk tilstand uttrykt ved 4 ekstreme 
hendelser som sammen vil påvirke en 
porteføljes verdi i sterk negativ retning 


Risiko målt ved svingninger rundt et 
gjennomsnitt uttrykt som et relativt mål. Slik 
risiko måles ofte som svingninger i forhold til 
en sammenlignbar portefølje eller indeks 
svingninger 


 
Systematisk risiko i aksjemarkedet 
Knyttet til tap som følge av at de aktuelle 
aksjemarkeder kommunen er eksponert mot vil 
stige eller falle på kort og/ eller lang sikt 


 
Rentebærende papirer 


 Sertifikater (pengemarked) og obligasjoner 
Taktisk aktivaallokering  


Rentekurve Fordeling av en porteføljes aktivaklasser hvor 
hver klasse uttrykkes med øvre og nedre 
grense for tillatt andel av totalportefølje 


Oppstår når en sammenligner renter for ulike 
tidshorisonter. Kurven danner utgangspunkt 
for prising av rentepapirer og påvirkes av 
forhold som forventninger, risiko knyttet til 
ulike tidshorisonter samt tilbud og etterspørsel 
i rentemarkedets ulike tidshorisonter 


 
Terminkontrakt 
Avtale om levering av en eiendel eller dens 
pengeverdi på et forhåndsbestemt tidspunkt 
hvor pris avtales ved kontraktsinngåelse  


Renterisiko  
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Knyttet til at verdien av rentebærende 
verdipapirer endres dersom renten endres  


  


 







  
Tracking error Lenker 


 Annualisert relativ risiko 
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners 
finansforvaltning 


 
Transaksjonskostnad 


http://www.lovdata.no/for/sf/kr/xr-20090609-
0635.html


Kostnader forbundet med kjøp og salg av 
verdipapir og verdipapirfond 


  
KS veileder til god finansforvaltning i 
kommunesektoren 


Usystematisk risiko i aksjemarkedet 
Knyttet til at et enkelt investeringsobjekt vil 
stige eller falle i verdi i forhold til markedet på 
kort og/ eller lang sikt 


http://www.ks.no/tema/Okonomi/Nasjonaloko
nomi/Finansforvaltning-i-kommunesektoren/
  
Norges Bank har publisert en liste med 
definisjon av ord og uttrykk, med lenke fra 


Valutarisiko 
Knyttet til tap som følge av kurssvingninger i 


hovedsiden; Valutamarkedet 
http://www.norges-bank.no/ 
http://www.norges-
bank.no/templates/article____11598.aspx


Verdipapir 
Betegnelse på ulike aktiva, eksempelvis aksje, 
obligasjon eller pengemarked  


Finanstilsynet  
http://www.finanstilsynet.no/Volatilitet 
 Betegnelse på risiko, dvs grad av svingninger 


rundt et gjennomsnitt Finanstilsynet - Stresstester 
http://www.finanstilsynet.no/no/Forsikring-og-
pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn-og-
overvakning/Rapportering/Stresstester/


 
 
 


  
Verdipapirfondenes forenings nye 
bransjestandard for rentefond 


 
 


http://www.holbergfondene.no/viewfile.aspx?i
d=1064


 
 


samt definisjoner, andre bransjestandarder m.v.  
http://www.vff.no 
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http://www.ks.no/tema/Okonomi/Nasjonalokonomi/Finansforvaltning-i-kommunesektoren/

http://www.ks.no/tema/Okonomi/Nasjonalokonomi/Finansforvaltning-i-kommunesektoren/

http://www.norges-bank.no/

http://www.norges-bank.no/templates/article____11598.aspx

http://www.norges-bank.no/templates/article____11598.aspx

http://www.kredittilsynet.no/

http://www.finanstilsynet.no/no/Forsikring-og-pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn-og-overvakning/Rapportering/Stresstester/

http://www.finanstilsynet.no/no/Forsikring-og-pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn-og-overvakning/Rapportering/Stresstester/

http://www.finanstilsynet.no/no/Forsikring-og-pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn-og-overvakning/Rapportering/Stresstester/

http://www.holbergfondene.no/viewfile.aspx?id=1064

http://www.holbergfondene.no/viewfile.aspx?id=1064

http://www.vff.no/
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