
 

RAPPORTERING I HENHOLD TIL REGLEMENT FOR  
FINANS- OG GJELDSFORVALTNINGEN PR 30.04.2020. 

 
 
GENERELT 
Rentene gikk noe opp først på året, men kollapset tilnærmet da virkningene av korona-pandemien 
slo ut i mars. Norges Bank har senket renten i to runder, og styringsrenten er nå på 0 %. Det tok noe 
tid før lavere styringsrenter slo ut i lavere lånerenter. Risikopåslagene på rentene ble i starten av 
pandemien økt, før de etter hvert har kommet noe ned. 
 
Som følge av den store uroen i finansmarkedene, har det vært utfordringer med likviditet i markedet. 
Det innebærer en særlig utfordring knyttet til å få refinansiert sertifikatlån. 
 

På gjeldssiden har kommunen tatt opp et nytt startlån på 15 mill. kr. Det ble med nød og neppe 
refinansiert et sertifikatlån på 105 mill. kr i den perioden likviditeten i markedet var under sterkt 
press. Dette innebærer at administrasjonen vil søke å få refinansiert dette sertifikatlånet til et 
ordinært gjeldsbrevlån i forbindelse med rulleringen av lånet i juni. 
 
Kommunen har videre gjennomført en runde med låneopptak for lån til investeringer i det 
opprinnelige budsjettet for 2020. Dette for å sikre kommunen likviditet i tilfelle ytterligere press på 
markedene. Lånet utbetales kommunen 1. juli. Årsaken til at dette ble gjort så tidlig, var en frykt for 
at bankene ikke skulle ha tilstrekkelig med utlånskapasitet om en ventet til lenger utpå året. Nå har 
imidlertid Kommunalbanken fått styrket egenkapitalen sin, og KLP har også signalisert at de har 
muligheter til å gi lån til kommunene utover året. 
 
Plassering av likviditet: Kommunens midler er fortsatt utelukkende plassert i bank.  
 
 
FORVALTNING AV LEDIG LIKVIDITET OG LIKVIDITET BEREGNET FOR DRIFTSFORMÅL 
Kommunens samlede plasserte midler inklusive midler til driftsformål framgår av følgende tabell; 
 

  31.12.2019 30.04.2020 

  
Mill. 
NOK 

Andel i 
% 

Mill. 
NOK 

Andel i 
% 

Avkast-
ning i 

% 

Innskudd hos hovedbankforbindelse, DNB 194,38 100,0 164,00 100,0 1,47 

Andelskapital i pengemarkedsfond 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Andelskapital i obligasjonsfond - 0,0 - - - 

Innskudd i andre banker - 0,0 - - - 

Direkte eie av verdipapirer - 0,0 - - - 

Samlet kortsiktig likviditet 194,38 100 164,00 100 1,47 

Avkastning siden 31.12  1,47 %  
Avkastning benchmark (ST1X)  1,01 %  

Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med 
_>20 % BIS vekt ja ja  

Bekreftelse på enkelteksponering _< 2 % av 
forvaltningskapital ja ja  

Bekreftelse på fondseksponering _> 5 % av 
forvaltningskapital ja ja  
Bekreftelse på enkeltpapir _< 12 måneders 
løpetid. ja ja  



 

 
 
Kommunens midler er plassert i tråd med gjeldende reglement. 
 
 
GJELDSPORTEFØLJEN 
 

  31.12.2019 30.04.2020 

Alle beløp i hele mill. kr Mill. NOK % Dur. Mill. NOK % Dur. 

Lån med pt rente 47,2 6,1  30,8 4,0  

Lån med NIBOR-basert rente 525,9 68,5  552,7 71,4  

Lån med fast rente 194,7 25,4  190,8 24,6  
Sum lånegjeld 767,8 100 1,7 774,3 100 1,7 

Finansiell leasing 0,0   0,0   
Samlet langsiktig gjeld 767,8   774,3   
Rentebytteavtaler:       
  - Avtaler med mottatte renter 0,0   0,0   
  - Avtaler med avgitte renter 126,4   123,8   

Effektiv rentesats siden 31.12.2019 -   2,23   

Avkastning benchmark  (3 mnd NIBOR) -   1,43   
Antall løpende enkeltlån 27   28   
Største enkeltlån 105,0   105,0   
Alle enkeltlån er mindre enn 20 % av 
samlet låneportefølje Ja   Ja   
Låneopptak i tertialet    15,0 *   

Lån som forfaller og skal refinansieres 
de kommende 12 mnd. 105,0   105,0   
Nye avtaler om finansiell leasing    -   
Refinansiert lån i tertialet    105,0   
Inngåtte rentebytteavtaler i tertialet (i 
mill. kr)    -   
 
*) Det ble i april inngått avtale om låneopptak til investeringer for 2020 med 39 mill. kr. Lånet 
utbetales 1. juli, og er derfor ikke tatt med som nytt låneopptak per 30.04. 
 
 

Andel av kommunens låneportefølje som er i sertifikat- og obligasjonsmarkedet 

  Maksimumsnivå Faktisk nivå 

Per 30.04.2020 25 % 13,6 % 

 
Kommunens andel av sertifikatlån er 13,6 % og er dermed innenfor rammene av reglementet. 

 
 

Vekting fast og flytende rente Flytende Fast Vurderes ut fra markedssituasjonen 

Strategi 0,20 0,20 0,60 

Per 30.04.2020 0,75 0,25  

 



 

Andel av lån med fast rente tilsvarer 24,6 % og er innenfor rammene av reglementet. Ideelt sett er 
graden av rentebinding vel lav. Som følge av den svært ustabile rentesituasjonen er det vanskelig å 
forutse hva som vil skje med rentene framover. Ytterligere rentebinding vurderes fortløpende. 
 
 

Renterisiko Strategisk  

 Max. Min. Norm. Per 30.04.2020 

Varighet (durasjon) 5,0 år 1,0 år 3,0 år  1,7 år 

 
Kommunens lån har i snitt 1,7 års gjenværende rentebinding. Dette er innenfor rammene av 
reglementet, men er i nedre sjiktet. Ytterligere rentebinding vurderes fortløpende. 
 

 
RISIKOVURDERING RENTEENDRING. 
 
For å angi hvor utsatt kommunen er for svingninger i renten, er det satt opp en stresstest som viser 
effekten per 30.04.2020 dersom renten endrer seg med 1 prosentpoeng. Dette er med andre ord et 
bilde på hva som er effekten av en renteendring på 1 prosentpoeng på akkurat dette tidspunktet. 
 
 

Per 30.04.2020                            
Alle tall i hele mill. kr Beholdning 

Effekt 1% 
rente-
endring 

Sum likvide midler 164,0 1,64 

Sum lånegjeld med flytende rente -583,5 -5,83 

Rentekompensasjon 30,0 0,30 

Utlån LGE Holding as 23,0 0,23 

Utlån startlån m flytende rente 60,5 0,60 

Sum finansiell leasing *) 0,0 0,00 

Sum -306,0 -3,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per 30.04.2020 ville en rente-økning 
på 1%-poeng utgjøre en økt utgift 
for kommunen tilsvarende 3 mill. kr 
på årsbasis.  
 
Som følge av kommunens stadig 
økende lånegjeld, vil effekten i et 
litt lengre perspektiv ytterligere 
forverres. 


