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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Nytt reglement, 
som følge av ny forskrift om kommuners finansforvaltning, ble vedtatt av 
kommunestyret 24.6.10, sak 61/10. I tråd med finansreglementet, skal det 
rapporteres hvert tertial og årsrapporten skal utgjøre en separat rapport 
vedrørende finansforvaltningen, adskilt fra den ordinære årsrapporten. 

Overordnet finansiell strategi og stilling
Følgende finansielle strategi er lagt til grunn 2. tertial 2012, i tråd med 
finansreglementet: 

”Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av tilgjengelige 
ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt tjenestetilbud, skal finansforvaltningen:
 Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til 

stabilitet og langsiktig finansforvaltning.
 Finansforvaltningen skal forvaltes som en helhet hvor en søker å sikre en rimelig avkastning 

samt stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer.
 Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig oppfølging.”

Utviklingen i netto finansutgifter
Ved å bruke den overordnede finansielle strategien skal kommunens 
finansportefølje forvaltes slik at en søker å oppnå lavest mulig netto 
finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen 
og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den 
årlige budsjettbehandlingen. 

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra 
sel�skaper og mottatte avdrag på utlån som inntektsføres i 
investeringsregnskapet. Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på 
investeringslån samt avdrag på startlån og etableringslån som utgiftsføres i 
investeringsregnskapet.
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2011-2012:  

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Mill. kr
Regnskap 

2011
2. tertial 

2011
2. tertial 

2012 

Revidert 
årsbudsjett 

2012
Renteinntekter og utbytte -32 -24,6 -16,7 -28,5
Gevinst fin.instrumenter 0 0 0 0
Sum finansinntekter -32 -24,6 -16,7 -28,5
Renteutg., provisjoner m.m 32,8 13,9 9,7 37,8
Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0
Avdrag på lån 42,6 33,8 20,5 42,1
Sum finansutgifter 75,4 47,7 30,2 79,9
Netto finansutgifter 43,4 23,1 13,5 51,4

Netto finansutgifter per 2.tertial 2012 er noe lavere enn på samme tidspunkt i 
2011. Avdragsutgiftene er lavere sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, 
fordi det ble foretatt ekstraordinære nedbetalinger av investeringsgjeld i 2011. 
Renteinntekter og utbytte er lavere fordi utbyttebetalingen fra RIK er redusert 
med 9,7 mill. kroner.

Det er verdt å merke seg at gjennomsnittlig vektet flytende rente for den delen 
av låneporteføljen som ikke har fastrente var om lag 2,93 prosent i 1. tertial 
2012. I 2. tertial 2012 har den vært 2,5 prosent. Gjennomsnittlig beregnet 
flytende rente for hele 2012 er 2,6 prosent som også inkluderer en lavere 
rentesats i 3. tertial. Dette er vesentlig lavere enn budsjettforutsetningen på 3,5 
prosent og er hensyntatt i prognosene lagt frem i månedsrapportene til 
kommunestyret.

Det største enkeltlånet i porteføljen ble konvertert til fastrentelån på slutten av 
2011. Renten på lånet er budsjettert med 3,5 prosent, mens fastrenten på lånet 
er 2,76 prosent og er en vesentlig årsak til lavere renteutgifter i årsprognosen. 
Samtidig ser det ut som vektet flytende rente for hele året blir en god del lavere 
enn budsjettert rente (2,6 prosent mot 3,5 prosent) og er et viktig bidrag til 
forbedringen i prognosen for året.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 
oversikt over dette. 
(Beløp i mill. kroner) Regnskap 2011 2. tertial 2011 2. tertial 2012
Kortsiktig plassering 
(kasse, bankinnskudd og 
obligasjoner) 123,6 248,4 196,6
Langsiktig plassering 
(aksjer og andeler i selskaper og 
kommunale samarbeid) 192,8 192,7 196,5
Gjeld -900,4 -1 036,0 -966,2
Samlet nettoverdi -584,0 -594,9 -573,1
Samlet nettoverdi er noe mindre negativ 2.tertial 2012 i forhold til 2. tertial 
2011. Gjeldsnivået er redusert fra samme periode i fjor som en følge av den 



4

nevnte ekstraordinære nedbetalingen i 2011. Dog er låneopptaket til 
investeringer i 2012 om lag 30 mill. kroner høyere enn i 2011.

Utviklingen i markedet
Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og pengemarkedsrenten fra 
januar 2008 til august 2012. 
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Norges Bank har i sin pengepolitiske rapport i mars anslått at styringsrenten ville 
bli holdt på dagens nivå det nærmeste året, 1,5 %. En samlet vurdering av ny 
informasjon siden da endrer ikke vesentlig ved dette bildet.

Styringsrentene er nær null i mange land, og den forventede oppgangen i 
rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Svake vekstutsikter i Europa og en 
sterk krone bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten 
blant norske bedrifter som møter internasjonal konkurranse.
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Grafen viser hvilke forventninger Norges Bank, DNB og markedet generelt har til 
utviklingen i rentenivået frem i tid.
Tendensen den senere tid har vært at de norske rentebanene frem i tid (FRA) 
trekker noe ned, mens renten i andre europeiske land trekker enda mer ned.  
Markedet priser for tiden inn en viss sannsynlighet for rentekutt i Norge, men 
ikke mye.

Forvaltningen av finansielle aktiva
Aktiva betegner kommunens finansielle eierandeler som inngår i en 
investerings�portefølje. Det kan for eksempel være kontantinnskudd, verdipapirer, 
aksjer, obligasjoner mv. Det skilles mellom langsiktige og kortsiktige aktiva. I 
kommunens finansreglement er kortsiktige finansielle aktiva definert som ledig 
likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Langsiktige finansielle aktiva 
er midler adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, og skiller seg 
fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene ikke er utslagsgivende for 
kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. I det følgende blir det rapportert på 
kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva hver for seg. 

Kortsiktige finansielle aktiva
Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser til forfall. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler 
beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy 
likviditet.

Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler: 
 Driftslikviditeten: skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge 

av tidsforskjell mellom inn- og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer 
trekkrettighet i konsernkontosystemet.  

 Overskuddslikviditet: kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide 
midler utover den nødvendige driftslikviditet.

Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos 
hovedbankforbindelsen. Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan 
gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. 
Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med tilsvarende 
sikkerhet.
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Ringerike kommune har til en hver tid i 2. tertial 2012 hatt likviditet til å dekke 
sine betalings�forpliktelser ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som 
kommunen, har en trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes 
ved behov for likviditet, dvs. når kommunen periodevis ikke har nok penger til å 
betale regninger og lønn. Siden Ringerike kommune er i ROBEK registeret, må en 
trekkrettighet godkjennes av Fylkesmannen. Det er søkt om 200 mill. kroner i 
trekkrettighet for 2012. Fylkesmannen har godkjent dette, men anmoder 
kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad. Trekkrettigheten 
er ikke benyttet hittil i 2012, da likviditeten har vært bedre enn forventet. Det er 
mulig trekkrettigheten må benyttes mot slutten av året. 

Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige 
fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer kommunens betalingsevne/likviditet: 

(Beløp i hele kroner)
Omløpsmidler Regnskap 2011 2. tertial 2011 2. tertial 2012
Kortsiktige fordringer 105 080 064         82 301 434           40 782 480         
Premieavvik 71 265 515           66 355 115           71 265 515         
Kasse, bankinnskudd 123 589 489         248 388 509          196 589 591       
Obligasjoner 15 000                 17 000                  15 000               
Sertifikater -                      -                       -                    
Aksjer og andeler -                      -                       -                    
Sum omløpsmidler 299 950 068         397 062 058          308 652 586       

Kortsiktig gjeld
Kassakredittlån -                      -                       -                    
Annen kortsiktig gjeld 256 687 231         193 415 915          163 586 452       
Premieavvik 3 486 116            -                       3 486 116          
Sum kortsiktig gjeld 260 173 348         193 415 915          167 072 568       

Likviditetsgrad 1 1,15                    2,05                     1,85                  

Likviditetsgrad 2 0,48                    1,28                     1,18                  

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom 

omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 

Likviditetsgrad1 bør ikke være lavere enn 

tallet 2. Det betyr at omløpsmidlene bør 

utgjøre mer enn dobbelt så mye som den 

kortsiktige gjelden. 

Likviditetsgrad 2viser forholdet mellom 

de mest likvide omløpsmidleneog 

kortsiktig gjeld. 

Bør ikke være lavere enn tallet 1. Det 

betyr at de mest likvide omløpsmidlene i 

sum bør være større enn den kortsiktige 

gjelden. 

Som det fremkommer av oversikten over, har likviditeten svekket seg noe i 2. 
tertial 2012 i forhold til samme tid i 2011, men det har ikke på noe tidspunkt 
vært behov for å bruke av innvilget driftskreditt.

Svak likviditetsgrad skyldes flere år med driftsunderskudd og et be�tydelig bokført 
premieavvik, det vil si at innbetalt pensjonspremie har vært høyere enn beregnet 
pensjonskostnad. Ved utgangen av 2011 var akkumulert driftsunderskudd 94,9 
mill. kroner, mens akkumulert premieavvik var 67,8 mill. kroner inkludert 
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arbeidsgiveravgift. For å unngå videre tapping av likviditeten må kommunen 
styrke sine økonomiske resultater, og helst avsette midler til en buffer. 

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto per 
utgangen av august og likviditetsbudsjettet. Konsernkontoen omfatter samtlige 
tilgjengelige kontanter (bortsett fra mindre kontantkasser i enkelte virksom�heter 
og en mindre buffer hos gammel hovedbank). Midlene inkluderer også bundne 
fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.
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Justert likviditetsbudsjett 2012

Justert periodisert likviditetsbudsjett

Faktisk saldo

Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med budsjett. Mot 
slutten av 1.tertial var imidlertid den faktiske likviditeten bedre enn ventet. Dette 
skyldes blant annet at årets lån til investeringer ble tatt opp. I perioder av 2. 
tertial ser det ut som likviditeten er litt dårligere enn budsjettert, men det 
skyldes at innbetalinger og utbetalinger ikke har inntruffet nøyaktig på 
budsjetterte datoer. I slutten av 2. tertial er faktisk saldo høyere enn budsjett.

Risikoen i nåværende plassering av driftslikviditeten vurderes som meget lav, da 
midlene er plassert som innskudd i bank.

Langsiktige finansielle aktiva 
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på 
en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både 
dagens og fremtidige innbyggere til gode.

Ringerike kommune har i 2. tertial 2012 ikke hatt langsiktige finansielle 
plasseringer i form av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en 
rekke eier�andeler i selskaper. Av disse er eierandelen på 88 prosent i 
Ringerikskraft AS den vesentligste. Denne eierandelen er oppført i kommunens 
balanse til en verdi av 140,6 mill. kroner (880 aksjer). Aksjer har ikke noe avtalt 
avkastning, men gir rett til utbytte fra foretaket når slikt blir besluttet utbetalt. 
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Ringerike kommune har budsjettert med en andel av utbytte fra Ringerikskraft 
med 21 mill. kroner i 2012. Et lavere utbytte for 2011 ble besluttet på det 
ordinære eiermøtet. Utbyttet er fastsatt til 11,4 mill. kroner, eller 9,6 mill. kroner 
lavere enn budsjett. 

Forvaltningen av finansielle passiva
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe 
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres 
vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng 
usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje. 
Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulik tid til forfall, slik at 
kommunen ikke opplever et (re)finansieringsproblem dersom rentenivået endres.
Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring 
av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og 
rente�bindings�periode i forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og 
innenfor et aksept�abelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og 
stabilitet i låne�kostnader.
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:
 Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for 

renteregulering/forfall.
 Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 

rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.
 Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % (lån med 

rentebinding 1 år frem i tid og over).
 Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede 

låneporteføljen.
 Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den 

samlede låneporteføljen.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 
2. tertial 2012: 

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje
Per 30.04.2012 862,9                   118,6             981,5                          
Periodens avdrag 14,5                     0,8                15,3                            
Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              
Periodens låneopptak -                       -                -                              
Per 31.08.2012 848,4                   117,8             966,2                          
(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.) 

Fylkesmannen har godkjent låneopptak til investeringer på 80,576 mill. kroner i 
2012. Årets lån til investeringsformål er tatt opp i 1.tertial. 

Fylkesmannen har også godkjent opptak av til sammen 35 mill. kroner i Startlån 
i 2012. I brev fra Husbanken er det presisert at rammen i 2012 vil bli delt opp 
for å utnytte lånerammen best mulig. Startlånmidler fra Husbanken vil heretter 
bli tildelt fire ganger per år. I 1. tertial 2012 fikk kommunen tildelt 8,750 mill. 
kroner, hvilket vil si ¼ av det omsøkte årsbeløpet på 35 mill. kroner. Kommunen 
har ikke fått tildelt ytterligere midler i 2. tertial i år, blant annet fordi Husbanken 
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ikke har hatt tilgjengelige midler. De resterende lånemidlene forventes innbetalt i 
september/oktober.

I henhold til kommunens finansreglement skal gjelds�porteføljen ha en 
fastrenteandel på mini�mum 25 prosent. Et lån i Kommunalbanken på 166,8 mill. 
kroner ble rentesikret i desember 2011 i 2 år fremover til 2,76 % årlig rente. 
Som følge av denne rentesikringen var fastrenteandelen i kommunens 
gjeldsportefølje ved inngangen til 2012 om lag 50 prosent. Årets låneopptak til 
budsjetterte investeringer ble inngått til flytende rentebetingelser. 
Fastrenteandelen er etter dette låneopptaket estimert til om lag 45 prosent som 
likevel er betydelig høyere enn på samme tid i fjor. Ved utgangen av 2. tertial er 
fastrenteandelen om lag 46 prosent.

Økt fastrenteandel gir, med dagens rentenivå, høyere renteutgifter på kort sikt 
enn flytende rente, men bidrar også til å redusere usikkerheten rundt fremtidige 
finans�utgifter og derigjennom sikre forutsigbare tjenester for innbyggerne. En 
renteøkning på 1 prosentpoeng vil ved en fastrenteandel på 46 prosent øke 
årlige renteutgifter med om lag 5,2 mill. kroner.
I henhold til finansreglementet skal kommunens gjennomsnittlige rentebinding 
ha en durasjon på mellom 1 og 5 år. Graden av rentesikring ved inngangen til 
2012 ga en durasjon på om lag 1,6 år. Durasjonen i porteføljen er ved utgangen 
av 2. tertial på 1,5 år.
Dagens rentebinding har følgende forfall: 

(Beløp i mill. kroner) Utestående pr 
31.08.2012 Rentesikring til Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 142,5                    03.02.2018 4,48 %
48,6                      19.11.2019 4,98 %
48,6                      19.08.2021 4,27 %

Kommunalbanken 161,0                    01.11.2013 2,76 %
Husbanken 8,9                        01.07.2014 3,60 %

10,1                      01.07.2019 4,40 %
24,3                      01.05.2021 4,20 %

Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av låneporteføljen.


