
Rutiner for Osen kommunes finansforvaltning. 

Osen kommune skal i henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners 

finansforvaltning § 8 etablere rutiner for kommunens finansforvaltning. 

Det skal etableres administrative rutiner som sørger for at finans- og gjeldsforvaltningen 

utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og denne forskrift, og at finans- og 

gjeldsforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det skal etableres rutiner for 

vurdering og håndtering av finansiell risiko, herunder refinansieringsrisiko ved opptak av lån, 

og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Kommunestyret og fylkestinget skal 

påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer rutinene. 

Kommunestyret og fylkestinget skal påse at slike rutiner er etablert og etterleves. 

Det eksisterer ulike typer av finansiell risiko. Den finansielle risiko som ligger i et verdipapir, 

vil som regel bestå av flere typer risiko samtidig. Definisjoner av de ulike typer av finansielle 

risiko vises i vedlegg 1. 

 

Gjennom rutinene skal kommunen særlig følge opp: 

• Prosedyrer og retningslinjer for vurdering av alle typer finansiell risiko i finansielle 

avtaler før avtaleinngåelse. 

• Forsvarlig saksutredelse før avtaleinngåelse 

- Er avtalene innenfor retningslinjene i kommunens finansreglement? 

- Er den finansielle risikoen i avtalen vesentlig? 

- Kan avtalene inngås med bakgrunn i egen kunnskap? 

• Prosedyrer og retningslinjer for overvåking og vurdering av utviklingen i finansiell 

risiko 

- I forhold til tillatt risikonivå 

- I forhold til krav til risikospredning 

-  

Følgende rutiner er knyttet til utøvelsen av kommunens finansreglement vedtatt 26.01.2022, 

sak 03/22 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rutine  
nr. 

Jmf.fin- 
Regl.pkt 

Rutiner, generell del Ansvar Når 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Revidering av finansreglementet. 
Revideringen av finansreglementet 
skal opp i junimøtet i det første året i 
en ny periode. Arbeidet starter i april 
med gjennomgang av reglementet og 
innlegging av eventuelle endringer. 
Finansreglementet skal gjennomgås 
av uavhengig part. Vi har valgt å 
benytte kommunerevisjon. 

Rådmann Minst hvert 
fjerde år – 
fortrinnsvis i 
første året av 
valgperioden. 

1 b  1.1 Revidering av administrative rutiner. 
De administrative rutinene skal 
revideres samtidig som 
finansreglementet blir revidert. Ved 
revidering skal blant annet følgende 
vektlegges: nye krav i lov og forskrift, 
nye risikoer og lignende. 
 

Økonomi- 
medarbeider 

 

2 1.4 Risiko. 
Vurdere at alle transaksjoner er i tråd 
med kommunens grunnholdning til 
ulike former for risiko. Dersom 
økonomimedarbeideren er i tvil om 
risikoen i transaksjonen tas det enten 
opp med rådmannen eller man avstår 
fra transaksjonen. 
 

Rådmann Løpende 

2 b 1.4 Kunnskap om finansielle markeder 
og instrumenter. 
Finansielle instrument man ikke har 
kunnskap om skal ikke benyttes. 
 

Økonomi- 
medarbeider 

Løpende 

3 4.1,4.2 Rapportering til kommunestyret – 
periodisk. 
Rapporten følger utformingen i 
reglementet og skal inneholde 
minimum det som er nevnt der. 
Dersom man kommer over 
oppstillinger/grafer som kan utdype 
og forbedre forståelsen, tas disse 
med. Rapporten legges med som en 
del av tertialrapportene (30. april og 
30. august) og årsberetningen 
(31/12) 
 

Økonomi-
medarbeider 
Rådmann 

Tertialvis 



4 1.4, 4.1, 
4.2,6 

Rapportering til kommunestyret –  
ad hoc. 
Dersom det kommer opp saker av 
prinsipiell betydning, eller vesentlige 
endringer på finansområdet tas dette 
opp fortløpende uavhengig av de 
periodiske rapportene. 
 

Rådmann Løpende 

5 1.4 Signatur – rettigheter. 
Utstyre økonomimedarbeider og 
eventuelt andre med 
signaturrettigheter overfor eksterne 
parter ihht kommunens 
retningslinjer. 
 

Rådmann Løpende 

6 1.4 Sikre at kommunen har riktig 
investorbeskyttelse (ihht MiFID) gitt 
kommunens kompetansenivå. 
Kommunen skal være klassifisert som 
ikke – profesjonell kunde 
(se vedlegg 2). 
 

Rådmann Løpende 

7 1.4 Arkivering. 
Saksbehandlersystemet skal benyttes 
for oppbevaring av avtaler og andre 
dokumenter som ikke er 
regnskapsbilag. 
 

Rådmann Løpende 

8 2 Rullering av hovedbankavtale. 
Hovedbankavtalen skal rulleres ved 
behov. Det er anledning til å benytte 
innleid konsulent ved 
gjennomføringen av anbudsrunden. 
Arbeidet skal starte minst seks 
måneder før avtalen løper ut. 
 

Økonomi- 
medarbeider 

Løpende 

9 2.1,2.2 Likviditetsbudsjett/prognose. 
Det skal utarbeides en kvartalvis 
oversikt over forventede inn – og 
utbetalinger. Dette for å avdekke 
mulige likviditetsproblemer. 
Eventuell ledig likviditet vurderes for 
plassering i banker og/eller 
pengemarkedsfond. 
 
 
 

Økonomi- 
medarbeider 

Løpende 



10 2.1,2.2, 
2.2.1, 
2.2.2, 
2.2.3 

Plassering av ledig likviditet. 
Når likviditeten ligger på et nivå som 
er tre ganger månedlig 
lønnsutbetaling skal avkastningen i 
hovedbank vurderes opp mot 
alternative plasseringsmuligheter. 
Dersom forventet avkastning på 
alternative 
plasseringer/fondsplassering er 
høyere enn betingelsene i 
hovedbank, kan ledige midler 
plasseres der avkastningen er antatt 
best. 
 

Økonomi-
medarbeider 

Løpende 

11 2.2.3 Plassering av ledig likviditet ut over 
hovedbank. 
Ledige midler fordeles på flere 
fond/banker med maks/min som 
følger – se vedlegg 3. 
 

Økonomi- 
medarbeider 

Ved behov 

12 3.1 Låneopptak. 
Opptak av lån med bakgrunn i 
vedtak, rutiner for 
innhenting/evaluering av tilbud, 
signering av gjeldsbrev. Eventuell 
utstedelse av egne lån. 
Innhenting/evaluering av tilbud. 
Oppsett av rutiner med avtalepart. 
Bruk eventuell ekstern kompetanse. 
Se vedlegg 4. 
 

Økonomi- 
medarbeider 
Rådmann 

Ved behov 

13 3.2 Rentebetingelser. 
Valg av andel fast/flytende rente, 
vurdering rundt behov for stabilitet. 
Bruk av rentesikringsinstrumenter. 
Innhenting/evaluering av tilbud. 
Se vedlegg 5 

Økonomi-
medarbeider 
Rådmann 

Ved behov 

14 3.2 Vurdere behov for øvrig 
finansavtaler (leasing) 
Vurderes i forbindelse med 
anskaffelsen 

Rådmann Løpende 

 


