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Endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - 

kortsiktige lån   

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 2. november 2016 en endring i forskrift 

om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Forskriften regulerer plassering av 

ledig likviditet og forvaltning av gjeldsporteføljen i kommuner og fylkeskommuner, 

kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunale 

samarbeid etter kommuneloven § 27.  

 

Et utkast til endringer ble sendt på høring med høringsfrist 1. september 2016. I samsvar med 

høringsforslaget er det fastsatt tre endringer: 

- Det er spesifisert at reglementet og rutinene skulle omfatte kommunens 

refinansieringsrisiko ved opptak av lån (§§ 3 og 8).  

- I rapporteringen fra administrasjonen til kommunestyret skal det spesifikt opplyses om 

verdien av lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder (§ 7).  

- I tillegg brukes gjennomgående begrepet finans- og gjeldsforvaltning snarere enn bare 

finansforvaltning.  

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2017, som varslet i høringsrunden.  

 

I alt 35 uttalelser kom inn i høringsrunden, hvorav 17 ikke hadde merknader til forslaget. Av 

instansene som kommenterte forslaget, var det i all hovedsak støtte til de foreslåtte 

forskriftsendringene i høringsutkastet.  

 

Ifølge liste  
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Side 2 

 

Alle instansene som uttalte seg, støttet presiseringen om at finansreglementet skal omfatte 

refinansieringsrisiko ved opptak av lån.  

 

Enkelte, bl.a. KS, mente at rapportene ikke bare burde opplyse om refinansieringsbehovet de 

neste tolv månedene, slik høringsutkastet la opp til, men t.o.m. utløpet av neste budsjettår. 

Departementet har ikke gjort endringer fra det som ble sendt på høring, men regelverket er 

heller ikke i veien for KS' ønske. Dette har også blitt presisert i merknadene til forskriften.  

 

Noen instanser foreslo endringer på andre punkter enn det som departementet ba 

høringsinstansene om synspunkter på. Disse innspillene har ikke blitt fulgt ytterligere opp i 

denne runden. Kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov har nå vært på høring. Ved 

en eventuell ny lov vil også tilhørende forskrifter måtte revideres, og da vil en i så fall komme 

tilbake med en helhetlig gjennomgang av finansforskriften.    

 

Departementet har i tillegg gjort noen justeringer i merknadene til forskriften.  

 

Vedlagt er forslag til ny forskrift med utfyllende merknader, der alle endringer fra gjeldende 

forskrift (med unntak av noen mindre, rent språklige justeringer) er merket med spor 

endringer.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Even Vaboen 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Vedlegg: Forskrift om finansforvaltning med utfyllende merknader  
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