Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet

Avgis elektronisk

Dato: 02.09.2016
Vår ref.: 16-678
Deres ref.: 16/2098-1

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning kortsiktige låneopptak - høringsuttalelse
Det vises til høringsbrev av 11.05.16 vedrørende forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning – kortsiktige låneopptak.
Finans Norge støtter initiativet til å klargjøre ansvaret for og håndteringen av
refinansieringsrisiko. I perioder med store forskjeller mellom nivået på korte og lave renter
kan det være fristende for kommuner å oppta primært kortsiktig finansiering for å holde
løpende finansieringskostnader så lave som mulig. Over tid vil dette kunne medføre både
høyere refinansieringsrisiko og renterisiko, med fare for økte finansieringskostnader i et
lengre tidsperspektiv.
I forskriftens § 7 om krav til innhold i rapportene foreslår Finans Norge at det i
bestemmelsens femte ledd også inntas følgende setning: «Rapportene skal også inneholde
en vurdering av lånemarkedet for kommunene og kommunens refinansieringsrisiko de
kommende 12 måneder.» Finans Norge mener at en slik kvalitativ vurdering vil gi
kommunestyret nyttig og viktig supplerende informasjon til rapporteringskravet om samlet
verdi på låneforfall de kommende 12 måneder.
Vi har videre følgende innspill til forskriftens merknad til § 4:
Det fremgår at «Reglementet skal sette rammer for kommunens finansielle risiko, både
markedsrisiko og operasjonell risiko». Finans Norge vil stille spørsmål ved om ordlyden
«operasjonell risiko» burde tas ut, all den tid den tid operasjonell risiko ikke er å anse som
en finansiell risiko, jf. også oversikten over definisjoner av ulike typer finansielle risikoer i
merknadene til forskriftens § 4. Generelt mener vi det er mindre hensiktsmessig å trekke
frem enkelte undergrupper av finansiell risiko da reglementet skal dekke alle relevante

finansielle risikoer, jf. den nevnte oversikten. Finans Norge foreslår derfor at forannevnte
formulering i merknadene erstattes av følgende: «Reglementet skal sette rammer for alle
relevante former for kommunens finansielle risiko som kommunen er eller kan bli eksponert
for».
Finans Norges siste merknad gjelder avsnittet som omtaler samvariasjonen mellom grad av
risiko og avkastningspotensialet. Det fremgår at «jo høyere prisen på finansieringen, desto
høyere må en legge til grunn at den finansielle risiko er». Denne formuleringen gjelder utfra
et investeringsperspektiv. Når kommunen er låntager i sertifikat- og obligasjonsmarkedet er
det motsatt. Korte lån har lavere pris enn lange lån. Alt annet likt har derimot et kort lån
høyere refinansieringsrisiko.

Med vennlig hilsen
Finans Norge
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direktør
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