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1 Generelt
Innledning

Økonomibestemmelsene i kommuneloven med tilhørende forskrifter gir de ytre rammene
for økonomiforvaltningen i fylkeskommunen. Bestemmelsene er uttrykt som
minimumsbestemmelser. Det er derfor nødvendig å fastsette utfyllende og nærmere regler i
et eget reglement for Innlandet fylkeskommune. Økonomi- og finansreglementet er hjemlet
i kommunelovens §14-2 og utgjør fylkeskommunens overordnede reglement innen
økonomiområdet og skal vedtas av fylkestinget. Reglementet gjelder for alle organisatoriske
enheter i Innlandet fylkeskommune.
I tillegg til kommunelovens bestemmelser gir følgende forskrifter og regelverk føringer for
innholdet i økonomi- og finansreglementet:
•
•
•
•
•

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner
og fylkeskommuner
Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRAforskriften)
Forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier
Kommunale regnskapsstandarder (KRS)

Formål

Økonomi- og finansreglementet skal bidra til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning som
er i tråd med FNs bærekraftsmål.
Reglementet har som formål å sikre at:
• Fylkeskommunens midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med fylkestingets
vedtak og forutsetninger
• Fylkestinget og andre politiske organer har gode og relevante beslutningsgrunnlag
• Fylkeskommunen har økonomisk handlingsrom
• Fastsatte mål (og resultatkrav) oppnås
• Fylkeskommunens midler brukes effektivt
• Fylkeskommunen ikke tar vesentlig finansiell risiko
• Fylkeskommunens materielle verdier forvaltes forsvarlig
• Fylkeskommunen har god internkontroll i økonomiforvaltningen

Reglement for delegert myndighet

Økonomi- og finansreglementet og reglementet for delegering av myndighet må ses i
sammenheng. Mens økonomi- og finansreglementet blant annet regulerer de økonomiske
fullmaktene (disponeringsfullmakter) til de ulike politiske nivåene og
fylkeskommunedirektøren, vil reglementet for delegering av myndighet avklare saks- og
myndighetsområdene for de ulike politiske nivåene og fylkeskommunedirektøren.
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Prosess og rutinebeskrivelser

Fylkeskommunedirektøren skal løpende vurdere innen hvilke områder av
økonomiforvaltningen det er behov for å utarbeide mer detaljerte prosess- og
rutinebeskrivelser. Disse skal ta utgangspunkt i og utarbeides innenfor rammen av økonomiog finansreglementet.

2 Fylkeskommunens plan- og styringssystem
Hensikten med fylkeskommunens plan- og styringssystem er å sikre gjennomføring av
vedtatt politikk og planer, høy måloppnåelse og god kvalitet på tjenestene. Plan- og
styringssystemet består av de sentrale prosessene og dokumentene knyttet til planlegging
og styring. Det viser hvordan mål og strategier i styringsdokumentene følges opp gjennom
virksomhetsstyringen og hvordan resultatinformasjon benyttes til forbedringsarbeid for økt
måloppnåelse og som kunnskapsgrunnlag for videre planarbeid.

Figur 1: Innlandet fylkeskommunes plan- og styringssystem
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Plansystemet viser hvilke typer planer som gir mål og strategier for styringen av Innlandet
fylkeskommune. Det viser også at det er fylkesbudsjettet og prosessen for utarbeidelse av
dette som uttrykker fylkeskommunens samlede mål og prioriteringer og hvordan ressursene
fordeles for å oppnå disse.
Styringssystemet viser hvilke styringsprosesser- og styringsdokumenter som er sentrale i
virksomhetsstyringen i Innlandet fylkeskommune. Det viser hvordan mål og resultater følges
opp og benyttes som grunnlag for utvikling og læring i organisasjonen. Det er viktig at den
kunnskapen man tilegner seg gjennom resultatinformasjon og evalueringer tas med i
styringen og i arbeidet knyttet til utarbeidelse av nye planer og strategier.
De seks prinsippene for virksomhetsstyring i Innlandet fylkeskommune, med mål- og
resultatstyring som overordnet styringsprinsipp, gjelder både i styringen av
linjeorganisasjonen og i prosjekt-, program- og porteføljestyringen. Kultur for ledelse og
medarbeiderskap utgjør et viktig fundament for styring og ledelse i Innlandet
fylkeskommune.

3 Fylkesbudsjett
Generelt

Fylkestinget skal én gang i året vedta fylkesbudsjett som inneholder en rullerende
økonomiplan og årsbudsjett for det kommende kalenderåret. Det fremgår av
kommunelovens § 14-4 at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise fylkestingets
prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og
årsbudsjettet bygger på.
Økonomiplanen er en fireårig handlingsplan for gjennomføring av fylkeskommunens
målsettinger og prioriteringer innenfor forventede inntektsrammer. Årsbudsjettet er en
bindende plan for bruken av fylkeskommunens midler i budsjettåret (bevilgningsdokument).
Økonomiplan og årsbudsjett utarbeides som et samlet dokument; fylkesbudsjettet.
I henhold til kommunelovens §14-1 skal fylkeskommunen:
-

Forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid
Utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi, samt
for lokalsamfunnets eller regionens utvikling
Forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig
finansiell risiko og slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall

Økonomiplan og årsbudsjett for Innlandet fylkeskommune utarbeides gjennom en felles
prosess og som et samlet dokument, som benevnes fylkesbudsjett. Årsbudsjettet vil være
identisk med første året i økonomiplanen.
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Finansielle måltall

Finansielle måltall er målsettinger for fylkeskommunens økonomiske utvikling og stilling.
Formålet med finansielle måltall er å synliggjøre hva som er en sunn økonomi for
fylkeskommunen over tid. Måltallene skal brukes som en del av beslutningsgrunnlaget i
prosessen for utarbeidelse av fylkesbudsjettet.
Følgende finansielle måltall legges til grunn for den langsiktige økonomiske planleggingen:
•
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene
•
Langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) i % av driftsinntektene
•
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene (ekskl. avsetninger av
premieavvik/pensjoner)
•
Egenfinansiering av investeringer (overføring fra driftsbudsjettet) i % av
investeringsutgiftene
I saken til fylkestinget i juni om foreløpige økonomiske rammebetingelser og strategier skal
fylkeskommunedirektøren legge frem forslag til hvilket nivå på måltallene som skal legges til
grunn for planleggingen.

Fylkestingets vedtak om fylkesbudsjettet

Minimumskravene for spesifisering av økonomiplan og årsbudsjett fremkommer i § 5-4 til
§ 5-7 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner mv.
3.3.1 Driftsbudsjettet
Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp og vedtas av fylkestinget på følgende måte, ref.
forskriftens § 5-4:
1.
Rammetilskudd
2.
Inntekts- og formuesskatt
3.
Eiendomsskatt
4.
Andre generelle driftsinntekter
5.
Sum generelle driftsinntekter
6.
Sum bevilgninger drift, netto
7.
Avskrivninger
8.
Sum netto driftsutgifter
9.
Brutto driftsresultat
10.
Renteinntekter
11.
Utbytter
12.
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
13.
Renteutgifter
14.
Avdrag på lån
15.
Netto finansutgifter
16.
Motpost avskrivninger
17.
Netto driftsresultat
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Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
18.
Overføring til investering
19.
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
20.
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
21.
Dekning av tidligere års merforbruk
22.
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
23.
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).
Presisering av linje 6 i oversikten:
Fylkestinget vedtar sum bevilgninger drift (linje 6 som nettobeløp fordelt på følgende
rammeområder:
-

Kompetanse
Tannhelse
Kultur
Fylkesveger
Kollektivtransport
Næringsutvikling og internasjonalt samarbeid
Samfunn, plan og miljø
Administrasjon og fellestjenester

Budsjettmessige endringer mellom rammeområdene må behandles av fylkestinget.
3.3.2 Investeringsbudsjettet
Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp og vedtas av fylkestinget på følgende måte, ref.
forskriftens § 5-5:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)

Presisering til linje 1-4 i oversikten:
Fylkestinget vedtar investeringer i varige driftsmidler (linje 1) med bruttobeløp per prosjekt.
Investeringer i fylkesveger vedtas som brutto beløp per programområde.
Tilskudd til andres investeringer (linje 2), investeringer i aksjer og andeler i selskaper (linje 3)
og utlån av egne midler (linje4) vedtas som enkeltvise bruttobeløp.

Viderefordeling av fylkestingets vedtatte budsjettrammer

Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å viderefordele fylkestingets vedtatte rammer. Ut
over fylkestingets vedtak er det flere forhold som skal ligge til grunn for
fylkeskommunedirektørens viderefordeling:
-

Mål, premisser, prioriteringer, føringer og tallspesifikasjoner som fremgår av
fylkesbudsjettet
Oppfølging av vedtatte planer og strategier og videreføring av planlagte prosjekter og
tiltak
Løpende avtaler og forpliktelser overfor eksterne aktører

Fylkeskommunedirektørens fullmakt kan videredelegeres til administrative ledere, slik at
disse kan fordele rammen for egen virksomhet på detaljerte poster i budsjettet.
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4 Disponeringsfullmakter
4.1 Fylkestingets enekompetanse

Fylkestinget har enekompetanse til å vedta endringer i budsjettet på det nivået de har fattet
sitt opprinnelige vedtak, dvs. endringer mellom de rammene som fremgår av oppstillingene i
kap. 3.3.1 og 3.3.2.
Fylkestinget fatter vedtak om:
- Omdisponeringer av formålsbestemte disposisjonsfond, dvs. fond hvor fylkestinget
tidligere har bestemt hva skal benyttes til
- Disponering av generelt disposisjonsfond over kr. 500.000 i det enkelte tilfelle
- Erverv, avhending, makeskifte eller pantsetting av fast eiendom eller rettighet i fast
eiendom, så fremt det ikke er konkret vedtatt i forbindelse med fylkesbudsjett eller
handlingsprogram for fylkesveger.
- Størrelsen på låneopptak og lånets løpetid

4.2 Fylkesordføreren

Fylkesordføreren gis fullmakt til å disponere budsjettet for politisk virksomhet.

4.3 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget gis fullmakt til å disponere budsjettet for utvalgets virksomhet.

4.4 Fylkesutvalget
a)

Fylkesutvalget skal i hht. kommunelovens § 14-3 innstille til vedtak om økonomiplan
og årsbudsjett (fylkesbudsjett). Det er også fylkesutvalget som skal innstille på
budsjettjusteringssaker som skal vedtas endelig av fylkestinget.

b)

Dersom det skal etableres nye særskilte tilskudds- eller støtteordninger i
fylkeskommunen, skal retningslinjer mv. for disse behandles av fylkesutvalget, etter
innstilling fra det respektive hovedutvalg.

c)

Fylkesutvalget vedtar, etter innstilling fra fylkeskommunedirektøren, fordeling av
tilskudd over kr. 500.000 innen fagområder som ikke er direkte underlagt et av
hovedutvalgene.
Hvis det foretas en samlet og samtidig fordeling fra en tilskuddsordning, skal
fylkesutvalget fatte vedtak om den totale fordelingen, selv om ett eller flere av
beløpene isolert sett ligger innenfor fylkeskommunedirektørens fullmakt. Dette
gjelder uavhengig av totalbeløpets størrelse.

d)

Vedta bruk av «Generelt disposisjonsfond» under kr. 500.000 i det enkelte tilfelle.
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Hovedutvalgene
4.5.1 Generelt for hovedutvalgene
Hovedutvalgene fatter vedtak om tilskudd til eksterne aktører innen sine respektive
rammeområder i driftsbudsjettet dersom beløpets størrelse i det enkelte tilfelle overskrider
fylkeskommunedirektørens fullmakt, slik denne fremkommer av pkt. 4.7 b).
Hvis det foretas en samlet og samtidig fordeling fra en tilskuddsordning, skal det respektive
hovedutvalg fatte vedtak om den totale fordelingen, selv om ett eller flere av beløpene
isolert sett ligger innenfor fylkeskommunedirektørens fullmakt. Dette gjelder uavhengig av
totalbeløpets størrelse.
Hovedutvalgene kan for enkelte tilskuddsordninger velge å vedta særskilte prioriteringer og
føringer for fordelingen og gi fylkeskommunedirektøren fullmakt til å foreta den detaljerte
fordelingen innenfor disse prioriteringene og føringene. Hovedutvalgene må da i hvert
enkelt tilfelle gi fylkeskommunedirektøren denne fullmakten.
Hovedutvalgene fatter sine vedtak etter innstillig fra fylkeskommunedirektøren.
4.5.2 Hovedutvalg for kultur
Hovedutvalget fatter vedtak om tilskudd til eksterne aktører dersom beløpets størrelse i det
enkelte tilfelle overskrider kr. 100.000.
4.5.3 Hovedutvalg for næring
Hovedutvalget fatter vedtak om tilskudd til eksterne aktører dersom beløpets størrelse i det
enkelte tilfelle overskrider kr. 500.000.
4.5.4 Hovedutvalg for samferdsel
a)
Hovedutvalget fatter vedtak om tilskudd til eksterne aktører dersom beløpets
størrelse i det enkelte tilfelle overskrider kr. 500.000.
b)

Hovedutvalget har fullmakt til å vedta endringer mellom prosjekter innenfor det
enkelte programområde for fylkesveginvesteringer. Endringer mellom
programområder skal vedtas av fylkestinget.

4.5.5 Hovedutvalg for utdanning
Hovedutvalget fatter vedtak om tilskudd til eksterne aktører dersom beløpets størrelse i det
enkelte tilfelle overskrider kr. 500.000.

4.6 Råd og utvalg
4.6.1 Ungdommens fylkesting
Ungdommens fylkesting har fullmakt til å fordele tilskuddsmidler til ungdomsaktivitet som
budsjetteres under politisk sekretariat (Ungdommens fylkesting).
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4.6.2 Trafikksikkerhetsutvalget
Trafikksikkerhetsutvalget har fullmakt til å fordele tilskuddsmidler til kommunale
trafikksikkerhetstiltak.

4.7 Fylkeskommunedirektøren

Fylkeskommunedirektøren gis følgende fullmakter:
a)

Fullmakt til å se under ett alle driftsutgifter og driftsinntekter innen samme
rammeområde. Dette innebærer også fullmakt til å flytte budsjettmidler internt
innenfor det enkelte rammeområde, såfremt det ikke er i strid med forholdene som
fremgår av pkt. 4.8.
Denne fullmakten kan videredelegeres til andre administrative ledere.

b)

Fullmakt til å tildele og utbetale enkelttilskudd til eksterne aktører innenfor ulike
beløpsgrenser:
Innenfor en grense på kr. 100.000 per tilskudd innen rammeområdet kultur
Innenfor en grense på kr. 500.000 per tilskudd innen øvrige rammeområder
Vedtak om tilskudd ut over disse beløpsgrensene skal fattes av de respektive
hovedutvalgene og av fylkesutvalget for saker som ikke er direkte underlagt et av
hovedutvalgene.
Foretatte disponeringer ut fra denne fullmakten forelegges de respektive
hovedutvalgene for orientering. For saker som ikke er direkte underlagt et av
hovedutvalgene, skal slik orientering forelegges fylkesutvalget.
Dersom fylkesbudsjettet inneholder spesifikasjoner over fordeling av tilskudd, har
fylkeskommunedirektøren fullmakt til å foreta utbetaling i hht. disse
spesifikasjonene, uavhengig av beløpets størrelse.
Fullmakter nevnt i dette punktet kan videredelegeres til andre administrative ledere.

c)

Fullmakt til å fordele sentralt budsjetterte fellesutgifter under rammeområde
«administrasjon og fellestjenester» ut på andre rammeområder. Fordelingen skal skje
i henhold til premisser og føringer som fremkommer av fylkesbudsjettet.

d)

Fullmakt til å overføre beløp fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet for inventar
og utstyr over kr 100.000 med levetid over tre år og tiltak av investeringsmessig
karakter, og som skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Denne fullmakten kan
videredelegeres til andre administrative ledere.

e)

Fullmakt til å føre tap på fordringer i regnskapet på inntil kr. 500.000,- i det enkelte
tilfelle.
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f)

Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre erverv og avhending av fast
eiendom som er konkret vedtatt i forbindelse med fylkesbudsjett eller
handlingsprogram for fylkesveger. Avtaler knyttet til makeskifter, grensejusteringer,
leie og rettigheter i fast eiendom mv kan inngås av fylkeskommunedirektøren dersom
de ikke er av prinsipiell betydning eller vesentlig karakter.

g)

Dersom saker vurderes å være av prinsipiell eller politisk karakter, men innenfor den
økonomiske grensen for fullmakten i punktene ovenfor, skal saken likevel legges frem
til behandling i det respektive hovedutvalg.

4.8 Generelle begrensninger i bruken av fullmaktene

Disponeringsfullmaktene skal benyttes i tråd med de mål, prioriteringer, premisser og
talloppstillinger som fremgår av fylkesbudsjettet.
Fullmaktene kan ikke benyttes på en slik måte at:
Det binder opp utgifter i senere års budsjetter. Dette er ikke til hinder for inngåelse
av flerårige avtaler. De økonomiske konsekvensene av avtalene må ligge
innenfor økonomiplanens rammer og det skal tas forbehold knyttet til vedtak om
bevilgninger i det enkelte årsbudsjett.
Tjenestetilbudet endres ut over forutsetningene som ligger til grunn for fylkestingets
budsjettvedtak
Dersom et av organene med disponeringsfullmakt er usikker på om en aktuell disponering er
innenfor fullmakten eller ikke, skal saken legges frem til behandling for overordnet organ.

5 Årsregnskap
5.1 Innledning

Fylkeskommunens årsregnskap skal avlegges i tråd med kommuneloven med tilhørende
forskrifter. Fylkeskommunen er bokføringspliktig, dette innebærer at Lov om bokføring
(bokføringsloven), «Forskrift om bokføring» og «God bokføringsskikk» skal følges.
Årsregnskapet skal avlegges innen 22.februar i året etter regnskapsåret.
All tilgang eller bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet,
skal framgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet (arbeidskapitalprinsippet).
Alle utgifter som føres i investeringsregnskapet skal aktiveres i fylkeskommunens balanse og
avskrives over investeringens levetid.

5.2 Kontoplanen

Kontoplanen danner et viktig grunnlag for god økonomistyring. Den skal videre gi grunnlag
for sammenstilling av regnskapsopplysninger i henhold til kravene til årsregnskapet og
regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Det skilles mellom drift, investering og balanse.
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For oppfølging og kontroll internt er det behov for spesifikasjon ut over det som er kravet i
KOSTRA og regnskapsforskriftene.
Den interne kontoplanen består av 7 dimensjoner:
Art

Ansvar

Funksjon

Prosjekt

Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Valgfri i drift.
Obligatorisk i
investering
Summeres
Summeres
til KOSTRA
til KOSTRA

Anlegg
Obligatorisk i
investering

Fri
Fri
dimensjon dimensjon

I tillegg til KOSTRA-summer er det også bygd grupper for rapportering til internt bruk, både
for art, ansvar og funksjon.
Spesifikasjon av hva som ligger i de forskjellige dimensjonene:
Kontodimensjon
Art
Ansvar
Funksjon
Prosjekt
Anlegg
Fri dimensjon
(dimensjon 6 og 7)

Beskrivelse av innhold
Hva slags inntekter og utgifter det gjelder. Skiller mellom drift, investering
eller balanse.
Hvem som har ansvaret for en utgift eller inntekt.
Hva som produseres
For utplukk aktivering anlegg
Benyttes ved behov, kun til internt bruk

5.3 Overføring av virksomhetenes netto besparelser og overskridelser
5.3.1 Hensikten med ordningen
Mål- og resultatstyring, økonomisk rammestyring og effektiv ressursbruk er sentrale
styringsprinsipper for fylkeskommunen. Muligheten til å disponere besparelser og dekke inn
overskridelser følger som en logisk konsekvens av disse styringsprinsippene.
Hensikten med overføringsordningen er å gi forutsigbare økonomiske rammer og mulighet
til å etablere handlingsrom for å dekke ulike typer utforutsette hendelser som kan inntreffe
eller gjennomføre større planlagte anskaffelser. Ordningen vil også bidra til ansvarlighet og
effektiv ressursbruk ved at det i noen grad gis mulighet til å se bruken av midlene mellom år.
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5.3.2 Hovedregel
Netto besparelser og overskridelser på de enkelte rammeområdene, slik de er vedtatt av
fylkestinget, overføres til påfølgende budsjettår. Dette skal som hovedregel skje ved at:
•
•

Netto besparelse avsettes til disposisjonsfond. Det kan samlet ikke avsettes større
beløp enn netto besparelse for det enkelte rammeområde.
Netto overskridelse overføres i sin helhet til inndekning neste budsjettår.

Det etableres egne disposisjonsfond for:
• Den enkelte videregående skole
• Tannhelsetjenesten
• Avdelinger og stab i sentraladministrasjonen
Grensen for akkumulert besparelse i disposisjonsfond settes til 3,5 % av brutto
budsjettramme for den enkelte videregående skole, tannhelsetjenesten og avdeling/stab i
sentraladministrasjonen.
Med netto besparelse og netto overskridelse menes her det beløpet som fremkommer i
fylkeskommunens driftsregnskap som avvik mellom netto utgifter i revidert driftsbudsjett og
netto utgifter i driftsregnskapet etter at det er foretatt eventuelle bundne avsetninger.
Med brutto budsjettramme menes brutto driftsutgifter i revidert budsjett, korrigert for de
forhold som skal unntas fra ordningen.
Disposisjonsfond skal brukes i samsvar med de mål og prioriteringer som fremgår av
fylkesbudsjettet eller andre styringsdokumenter. Midlene skal hovedsakelig disponeres til
engangstiltak som enkelt kan reverseres, dvs. fondsmidlene kan ikke brukes på en måte som
gir varig økning av aktivitets- og utgiftsnivået.
5.3.3 Unntak fra hovedregel
Følgende forhold skal holdes utenfor overføringsordningen eller håndteres særskilt:
•

•

•

•

Rammeområdet «frie inntekter/finanstjenester» omfattes ikke av
overføringsordningen. Det vises til bestemmelser i «Forskrift om økonomiplan,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.» om
at et eventuelt netto mindreforbruk samlet sett for fylkeskommunen skal avsettes til
disposisjonsfond.
Eventuelle besparelser knyttet til drift og vedlikehold av fylkesveger avsettes i sin
helhet til disposisjonsfond selv om besparelsen utgjør mer enn 3,5 % av brutto
budsjettramme.
Fellesutgifter som budsjetteres på rammeområde «administrasjon og fellestjenester»
og som fordeles på andre rammeområder i løpet av året, skal ikke inngå i
overføringsordningen.
Det kan i andre særskilte tilfeller gjøres andre unntak fra hovedregelen. Dette
begrenser seg til tilfeller hvor:
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o nye lover og regler trer i kraft så sent i budsjettåret at det ikke er mulig å få
behandlet sak om budsjettjusteringer
o det har skjedd en større ulykke eller spesiell hendelse som medfører
kostnader eller inntekter i et betydelig omfang og hvor det ikke er mulig å
foreta budsjettjusteringer før året er omme
Dette innebærer at forhold som kan ha naturlige svingninger fra det ene året til det andre
ikke gir grunnlag for unntak fra hovedregelen.

5.4 Strykningsbestemmelser

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner har egen bestemmelse (§ 4-2) om strykninger som skal gjennomføres for å
redusere et eventuelt underskudd i fylkeskommunens regnskap.
Hvis fylkeskommunen kommer i en situasjon der det må gjennomføres strykninger for å
unngå underskudd i regnskapet skal disse gjennomføres i følgende rekkefølge:
1. Stryke avsetninger til disposisjonsfond
a) Generelt disposisjonsfond
b) Disposisjonsfond avsatt i tråd med pkt. 5.3
c) Formålsbestemte disposisjonsfond
d) Avsetning til pensjonsfond/premieavvik
2. Stryke overføringer til investeringer
3. Stryke inndekning av tidligere års merforbruk
Overføring av midler som etter lov eller avtale er reservert for særskilte formål, kan likevel
ikke strykes etter pkt. 2.
Strykninger etter pkt. 1 og 2 gjennomføres så mye som mulig før det foretas strykninger
etter pkt. 3.
Dersom man må stryke disposisjonsfond avsatt i tråd med overføringsordningen, skal
strykningene foretas forholdsvis.

6 Rapportering
Fylkeskommunedirektøren skal rapportere til fylkestinget tre ganger i året om
fylkeskommunens resultater og økonomisk situasjon:
Tertialrapportering etter utgangen av 1. og 2. tertial
Årsberetningen ved årets slutt

6.1 Tertialrapporter

I tertialrapportene skal det rapporteres om:
Måloppnåelse, økonomisk status og vesentlige avvik innen fagområdene
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-

Status for skatteinngang og rammetilskudd
Samlet økonomisk prognose for året
Status for investeringsprosjekter
Status for finansforvaltningen

6.2 Årsberetning

I årsberetningen skal det rapporteres om:
Måloppnåelse og økonomisk resultat for fylkeskommunen samlet og for
fagområdene
Investeringsprosjekter – regnskap og framdrift
Resultater innen finansforvaltningen
Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk
standard
Den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling
Likestillingstiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme
likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn,
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet
og kjønnsuttrykk

7 Anvisnings- og attestasjonsfullmakter
Ved delegering av anvisnings- og attestasjonsfullmakter skal følgende prinsipper legges til
grunn:
a) Fylkeskommunedirektøren tildeles anvisningsmyndighet på hele budsjettet. Denne
fullmakten kan delegeres videre til administrative ledere på nivå to i organisasjonen.
Disse igjen kan videredelegere anvisningsfullmakten til andre med lederfunksjoner.
Ledere under nivå 2 gis ikke anledning til å delegere fullmakten videre.
Den som får videredelegert anvisningsfullmakt avgjør selv hvem som skal tildeles
attestasjons- og bestillingsfullmakt.
b) Den som får delegert anvisningsfullmakt skal forsikre seg om at:
• det er grunnlag for disposisjonen i fylkesbudsjettet, særskilte vedtak med
videre og at disposisjonen er i samsvar med gjeldende lover og regler
• det er budsjettmessig dekning for utbetalingen
• disposisjonen er økonomisk forsvarlig
c) Den som får attestasjonsfullmakt skal:
• påse at fakturaen inneholder opplysninger som viser hva anskaffelsen gjelder
• påse at pris, betalingsbetingelser og andre relevante forhold er i henhold til
bestilling eller avtale
• påse at varen eller tjenesten er mottatt i samsvar med bestilling og faktura
• påse at beløpet er riktig kontert, eventuelt registrere korrekt
konteringsinformasjon
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d) Ingen kan attestere eller anvise utbetalinger til selg selv eller utgifter som direkte
vedrører egen person (for eksempel reiseregninger, telefonutgifter mv). Disse skal
anvises av ledere høyere opp i organisasjonsstrukturen.
e) Fylkeskommunedirektøren har ansvar for å:
• utarbeide rutiner for attestasjon og anvisning
• holde oversikt over hvem som er tildelt delegert anvisnings- og
attestasjonsfullmakt

8 Anskaffelser
Mål og retningslinjer for arbeidet med anskaffelser

Fylkeskommunen skal utnytte mulighetsrommet i sine anskaffelser slik at egen drift
effektiviseres og slik at fylkeskommunens mål, strategier og planer nås. Dette gjøres
gjennom:
Behov, kvalitet og kostnader
Fylkeskommunen skal anskaffe de varer, tjenester, bygg- og anlegg det er behov for, til riktig
kvalitet og riktig tid. Anskaffelsen skal bidra til effektiv drift og best mulig økonomisk resultat
over tid.
Klima og miljø
Fylkeskommunen skal spesifisere og velge leverandører, produkter og løsninger som bidrar
til å redusere klima- ob miljøbelastningen og dermed bidrar til det grønne skiftet.
Seriøsitetsbestemmelser og etisk handel
Fylkeskommunen skal være bevisst sitt samfunnsansvar og skal gå foran som en ansvarlig
forbruker ved å etterspørre varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider etter høy etisk og
sosial standard. Fylkeskommunens anskaffelser skal bidra til seriøse leverandører og bidra til
gode arbeidsforhold og overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter.
Universell utforming
Fylkeskommunen skal spesifisere og velge produkter og løsninger som er universelt
utformet.
Leverandørutvikling
Fylkeskommunen skal bidra til regional leverandørutvikling og konkurransedyktige lokale
leverandører.
Effektiv organisering
Fylkeskommunen skal organisere sin anskaffelsesfunksjon slik at ledelsen får nødvendig
beslutningsdata, stordriftsfordeler hentes ut og kompetanse forbedres og deles.
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Fylkeskommunens til enhver tid gjeldende anskaffelsesstrategi angir nærmere føringer for
arbeidet med anskaffelser.

Registrering og avhending av inventar

Fylkeskommunens skal ha god oversikt over og kontroll med inventar og utstyr.
Alt eid eller leid inventar av varig karakter (forventet levetid/leietid mer enn 3 år) og
vesentlig verdi skal registreres og merkes hensiktsmessig.
Følgende kategorier av inventar skal registreres:
• Teknisk utstyr, inkl. medisinsk utstyr, verktøy, kontormaskiner
• Data- og kommunikasjonsutstyr
• Transportmidler og maskiner
• Kontormøbler og annet inventar
• Kunst
Følgende typer inventar skal ikke registreres:
• Gulv- og veggfaste gjenstander som hører naturlig til bygget
• Gjenstander av forbruksmessig karakter
Registreringsoversiktene skal gi en klar beskrivelse av inventaret slik at inventaret kan
identifiseres. Avhending av inventar skal fremgå av registreringen.
Fylkeskommunedirektøren har ansvar for å fastsette nærmere administrative rutiner for
registrering og avhending av inventar.

9

Finans- og gjeldsforvaltning
Finans- og gjeldsforvaltningens omfang og formål

Finans- og gjeldsgjeldsforvaltningen er en viktig del av fylkeskommunens totale
økonomiforvaltning. Utformingen og etterlevelsen av finansreglementet må sees i
sammenheng med universalregelen om fylkeskommunens ansvar for å ivareta egen økonomi
og økonomisk handlingsrom på lang sikt.
Reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen (heretter kalt finansforvaltning) er utarbeidet
på bakgrunn av kommuneloven og forskrift finans- og gjeldsforvaltningen i kommuner og
fylkeskommuner fastsatt av KMD.
Reglementet gir rammer og retningslinjer for finansforvaltningen i Innlandet
fylkeskommune.
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Finansforvaltningen i Innlandet fylkeskommune omfatter:
•
Forvaltning av fylkeskommunens gjeldsportefølje
•
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål (kortsiktige
plasseringer)
•
Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva (langsiktige plasseringer)
Formålet med finansforvaltningen er:
•
Å sikre at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall
•
Å sikre tilfredsstillende avkastning på fylkeskommunens finansielle midler
(plasseringer)
•
Å sikre stabile og lave netto finanskostnader knyttet til finansielle forpliktelser (gjeld)
Reglementet skal hindre fylkeskommunen fra å ta vesentlig finansiell risiko. Reglementet
definerer hvilke rammer og begrensinger som gjelder knyttet til plasseringer av likviditet og
forvaltning av gjeldsporteføljen, herunder hva som er tillatt risiko, kravene til risikospredning
og tillatte finansielle instrumenter.
Underliggende fullmakter og rutiner skal hjemles i dette reglementet.

Ansvar, generelle krav og fullmakter
9.2.1 Ansvar
Ansvarsdelingen mellom fylkestinget og fylkeskommunedirektøren knyttet til
finansforvaltningen kan i hovedsak oppsummeres slik:
•
Fylkestinget tar gjennom fastsettelse av finansreglementet stilling til hva som er
tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. Kommunelovens §14-13
•
Fylkestinget skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder
hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger
fylkeskommunedirektøren en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for
fylkestinget som anses som prinsipielle
•
Fylkeskommunedirektøren skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets
forskjellige rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at
finansforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risiker fylkeskommunen er
eksponert for
•
Det tillegger fylkeskommunedirektøren å inngå avtaler i overensstemmelse med
dette reglement
•
Det tillegger fylkeskommunedirektøren med hjemmel i dette reglement å
videredelegere nødvendige fullmakter knyttet til finansforvaltningen.
9.2.2 Generelle krav
Følgende generelle krav skal legges til grunn for finansforvaltningen:
•
Innlandet fylkeskommune skal ha kunnskap om finansforvaltning som er tilstrekkelig
for å utøve finansforvaltningen i tråd med finansreglementet
•
Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt
gjennom dette reglementet kan ikke benyttes
•
Rapportering til fylkestinget skal skje etter bestemmelsene i kapittel 9.8.
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9.2.3 Fullmakter og rutiner
Det delegeres til fylkeskommunedirektøren å forestå forvaltningen av fylkeskommunens
finansielle midler, herunder:
•

Etablere administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen utøves i tråd
med finansreglementet, gjeldende lover og finans- og gjeldsforskriften, og at
finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

•

Det skal herunder etableres rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko,
inkludert finansieringsrisiko ved opptak av lån, og rutiner for å avdekke avvik fra
finansreglementet.

•

Sørge for ajourførte og betryggende instrukser og fullmakter for medarbeidere som
skal arbeide med finans- og gjeldsforvaltningen.

9.3

Risikoprofil og avkastningsmål

9.3.1 Risikoprofil
Det skal legges til grunn en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad
endringer i finansmarkedet vil påvirke fylkeskommunens finansielle stilling. I avveining
mellom økt avkastning og redusert risiko skal det foretrekkes redusert risiko. Kap. 9.4 og 9.5
gir rammer for hvordan risikoprofilen skal oppnås. Vedlegg 2 «Definisjon av finansiell risiko»
definerer de ulike typer risiko.
Styring av finansporteføljens renterisiko skal skje ved å tilpasse låneopptak, plassering og
rentebindingsperiode med formål om forutsigbarhet og stabilitet i netto finanskostnader.
9.3.2 Avkastningsmål
Innlandet fylkeskommune har som målsetting å oppnå en tilfredsstillende avkastning på
plasserte midler og lave/forutsigbare kostnader på gjeld. Følgende målsettinger gjelder:
Aktiva / passiva
Gjeld

Referanseindex
Maksimum 3 mnd. NIBOR +
1%

Bankinnskudd

Minimum 3 mnd. NIBOR +
0,5%

Obligasjonsfond (fast rente)

NBP Norwegian RM1-RM3
Duration 3 Index NOK UH

Obligasjonsfond (flytende rente)

NBP Norwegian RM1-RM2
Floating Rate NOK UH

Norske aksjefond

Oslo Børs hovedindeks
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9.4

Forvaltning av gjeldsporteføljen

9.4.1 Vedtak om opptak av lån
Fylkestinget fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slikt vedtak skal minimum
angi lånebeløp og løpetid.
Med utgangspunkt i fylkestingets vedtak skal det gjennomføres låneopptak. Godkjenning av
lånevilkår og for øvrig forvaltning av fylkeskommunens innlån skal skje etter retningslinjer i
dette reglementet, kommunelovens bestemmelser og veileder for budsjettering av
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet (utgitt av KMD).
Fylkeskommunedirektørens fullmakt eller den det gis fullmakt til innebærer også fullmakt til
opptak av nye lån til refinansiering av eksisterende gjeld.
9.4.2 Tillatte låneinstrumenter
•
Lån kan tas opp som direkte lån i offentlig og privat finansinstitusjon, samt
livselskaper. Det er også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.
Lån kan tas opp i åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån)
•
I den grad fylkeskommunens investeringer kan defineres til å bli dekket av grønne
lån, skal disse benyttes, så fremt disse gir bedre betingelser enn alternative
låneformer
•
Lån kan kun tas opp i norske kroner.
9.4.3 Tidspunkt for låneopptak
Tidspunkt for låneopptak skal vurderes opp mot følgende:
•
Likviditetsbehov
•
Vedtatt investeringsbudsjett
•
Forventning om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.
9.4.4 Krav ved låneopptak
•
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets beste betingelser
•
Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud til aktuelle långivere.
Prinsippet kan avvikes ved låneopptak i statsbank
•
Refinansieringsrisiko av sertifikatlån skal reduseres ved å spre tidspunktene for forfall
gjennom året
•
Fylkeskommunen bør, under ellers like vilkår, fordele låneopptakene på flere
långivere.
9.4.5 Krav til porteføljeforvaltning
•
Ett enkelt lån bør maksimalt utgjøre 15 % av den totale låneporteføljen
•
Gjeldsporteføljen kan maksimalt ha 25 % andel av sertifikatlån.
9.4.6 Rentesikring (Sikringsinstrumenter)
Forvaltning av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og
rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et
akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i
lånekostnader.
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Følgende produkter er tillatt å benytte for rentebinding:
•
Obligasjonslån
•
Fastrente
•
Rentebytteavtaler (SWAP)
9.4.7 Leasing
Leie (leasing) som finansieringsform er kun tillatt når det defineres som operasjonell leasing i
henhold til god kommunal regnskapsskikk (KRS nr. 8). Finansiell leasing er i henhold til
kommuneloven definert som låneopptak og skal vedtas av fylkestinget.

9.5

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål
(kortsiktige plasseringer)

Fylkeskommunen skal til enhver tid ha likviditet til å dekke løpende forpliktelser.

Fylkeskommunedirektøren, eller den det gis fullmakt til, kan plassere midler til driftsformål
(herunder ledig likviditet) i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med kort løpetid (inntil
12 måneder) og pengemarkedsfond.
Fylkeskommunen skal inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behovet for
banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav til minimum internasjonal
kredittrating A- eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet
(kassekreditt).
For fylkeskommunens ledige likviditet, samt andre midler beregnet til driftsformål og som
trengs til dekning av fylkeskommunens forpliktelser de nærmeste 3 månedene, gjelder
følgende:
•
Midlene skal plasseres i fylkeskommunens hovedbank, eventuelt supplert med
innskudd i andre større spare- og eller forretningsbanker med forvaltningskapital som
overstiger 100 mrd. kroner ved siste avlagte årsregnskap
•
Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner
•
Det kan ikke være begrensninger i uttaksretten.
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, ut over hva som trengs til dekning
av fylkeskommunens løpende forpliktelser de nærmeste 3 månedene, kan plasseres i
produkter og etter retningslinjene nedenfor.
9.5.1 Innskudd i bank med tidsbinding
For innskudd i bank med tidsbinding gjelder følgende:
•
Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder
•
Ett enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn 1.500 mill. kroner
•
Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner.
9.5.2 Sertifikater og obligasjoner
For disse plasseringene gjelder følgende:
•
Utstedt eller garantert av den norske stat
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•
•
•

Utstedt av norske fylkeskommuner, kommuner og virksomheter garantert av
fylkeskommuner eller kommuner
Utstedt av bank eller finansinstitusjoner
Plasseringen skal ikke overstige en ramme på 300 mill. kroner.

9.5.3 Andeler i pengemarkedsfond
For andeler i pengemarkedsfond gjelder følgende:
•
Pengemarkedsfond skal være klassifisert som «Pengemarkedsfond med lav risiko» i
henhold til Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og
klassifisering av rentefond
•
Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes og midlene
skal være tilgjengelig på få dager
•
Løpetid skal være maksimalt 12 måneder og plassert innen bank/finans
•
Det skal ikke plasseres mer enn 10 % av ledig likviditet i denne type produkter.

9.6

Forvaltning av langsiktig finansielle aktiva

Innlandet fylkeskommune har ikke rammer for plassering av langsiktige finansielle aktiva.
Med langsiktige finansielle aktiva (langsiktige plasseringer) menes midler som ikke er
beregnet for driftsformål og som ut fra fylkeskommunens økonomiske situasjon kan regnes
som forsvarlig å forvalte med en lang tidshorisont. Eksempler på dette kan være kraftfond
eller lignende.
Dersom det blir aktuelt med plassering av langsiktige finansielle aktiva, skal dette behandles
som egen sak i fylkestinget.

9.7

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland
skal også være retningsgivende for Innlandet fylkeskommunes håndtering av
finansforvaltningen.
Retningslinjene skal hindre at Innlandet fylkeskommune deltar med kapital i selskaper eller
institusjoner som medvirker til krenkelse av menneske- og arbeidstakers rettigheter,
korrupsjon, og miljøskade.

9.8

Rapportering

Fylkeskommunedirektøren skal, i forbindelse med tertialrapporteringen og
årsrapporteringen til fylkestinget, rapportere status for finans- og gjeldsforvaltningen.
Rapporteringen skal minimum inneholde:
•
Sammensetningen av passiva (gjeld)
•
Løpetid for passiva, med spesifikasjon av lån med forfall innen 12 måneder
•
Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva
•
Vesentlige markedsendringer
•
Endring i risikoeksponering
•
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
•
Markedsrenter og egne rentebetingelser
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•

Stresstest av porteføljen.

9.9

Avvik og kvalitetssikring

9.9.1 Avvik
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finans- og gjeldsforvaltning og finansreglementets
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt
økonomisk konsekvens av avviket dersom dette er større enn 10 millioner kroner, skal uten
ugrunnet opphold rapporteres til fylkestinget sammen med forslag til rutineendringer som
vil redusere sannsynligheten for slike avvik i fremtiden.
Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre enn 10 millioner
kroner, kan slik rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til fylkestinget.
9.9.2 Kvalitetssikring
Forskrift om fylkeskommuners finansforvaltning pålegger fylkestinget å la en uavhengig
kompetanse vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i
tråd med kommunelovens regler og regler i forskrift. I tillegg skal uavhengig kompetanse
vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, samt rutiner for å avdekke
avvik fra finansreglementet.
Fylkeskommunedirektøren delegeres ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes,
eksternt eller gjennom fylkeskommunens revisjon.

10

Garantier

Fylkeskommunen kan, etter vedtak i fylkestinget, stille kausjoner eller annen økonomisk
garanti for virksomhet som drives av andre enn fylkeskommunen selv. Før det fattes slik
vedtak, skal det gjøres en vurdering av om garantien går klar av forbudet mot å stille
garantier som innebærer en vesentlig økonomisk risiko og forbudet mot å stille garantier for
næringsvirksomhet (kommunelovens § 14-19).
Fylkeskommunens totale garantiansvar skal ses i forhold til hva som vurderes som
økonomisk forsvarlig. Det skal blant annet gjøres en vurdering opp mot de potensielle
konsekvensene av å måtte innfri garantien.
Garantiforskriften stiller krav om at vedtak om å stille garanti alltid skal angi:
a)
hvem garantien er stilt for og hvilket formål garantien gjelder
b)
hvilken type garanti som stilles
c)
hva som er det maksimale beløpet som fylkeskommunen garanterer for og
hvordan det maksimale beløpet eventuelt reduseres i garantiperioden
d)
hvilket tidspunkt garantien gjelder fra og hvilket tidspunkt garantien opphører
e)
hvilke rettigheter fylkeskommunen eventuelt sikrer seg for å kunne dekke et
tap ved innfrielse av garantien
f)
om vedtaket må godkjennes av departementet etter kommunelovens § 14-19
26
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Garantier som gjelder finansiering av investeringer, kan ikke ha en varighet som er lengre
enn investeringens levetid. Slike garantier skal maksimalt ha en varighet på inntil 40 år.
Garantier som gjelder andre formål, kan ikke ha en varighet som er lengre enn fem år. Ved
kausjoner kan garantiens varighet ikke strekke seg utover to år fra det tidspunktet som
fordringen mo hoveddebitor forfaller.
Dersom fylkeskommunen stiller garanti for beløp over 10 mill. kroner skal departementet
godkjenne dette.

11

Tilskuddsforvaltning

Formålet med reglene om tilskuddsforvaltning er å sikre effektiv og hensiktsmessig
utforming og oppfølging av de ulike tilskuddsordningene. Reglene gjelder for
fylkeskommunens egne tilskuddsordninger. Når fylkeskommunen videreformidler tilskudd
gitt av staten eller andre, er det reglene for disse ordningene som skal følges.

Utforming av en tilskuddsordning

Ved utforming av en tilskuddsordning skal følgende hovedelementer beskrives:
•
•
•
•

Mål for ordningen
Det skal beskrives hva fylkeskommunen ønsker å oppnå med tilskuddsordningen og
hvilken målgruppe den tar sikte på.
Kriterier for måloppnåelse
Det skal beskrives hvilke opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller
eventuelt andre kilder for å belyse måloppnåelsen.
Tildelingskriterier
Det skal utarbeides kriterier for tildeling. Kriteriene skal tilpasses den enkelte
tilskuddsordning.
Rapportering og evaluering
Det skal beskrives hvordan/når tilskuddsmottakere skal rapportere på mottatt
tilskudd. Det skal også fremgå hvordan tilskuddsordningen vil bli evaluert i ettertid.

Kunngjøring og søknadsbehandling

Kunngjøring skal gjøres på en slik måte at man når hele målgruppen som tilskuddsordningen
retter seg mot. Behandlingen av søknader skal følge reglene i forvaltningsloven og i eventuell
særlov om tilskuddsordningen.
Dersom det gis tilskudd til prosjekter som går over flere år, skal det både i vedtaket og i
tilskuddsbrevet tas forbehold om fylkestingets årlige vedtak om fylkesbudsjettet.

Tilskuddsbrev

Tilsagn om tilskuddsbeløp skal bekreftes med et tilskuddsbrev til hver enkelt mottaker, eller
til en instans som er legitimert til å formidle opplysninger om tilsagn videre.
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Tilskuddsbrevet skal beskrive:
• målet med tilskuddsordningen og hvilke tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til
• tilskuddsbeløp, utbetalingsordning og at tilsagnet gjelder i tre år
• eventuelle vilkår for bruken av midlene og eventuell frist for å akseptere vilkårene
• krav til rapportering (tidspunkter, innhold og form)
• mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med
forutsetningene for tilskuddet
• eventuelt forbehold om fylkestingets årlige vedtak om fylkesbudsjettet
Alle tilskudd skal være attestert og anvist før utbetaling kan skje. Den som attesterer skal
kontrollere at utbetalingen er i overenstemmelse med vedtaket om tilskuddet og at
tilskuddsmottaker har sendt inn dokumentasjon eller aksept av vilkår, dersom det er stilt
krav om det.

Utbetaling og eventuell tilbakebetaling av tilskudd

Tilsagn om tilskuddsbeløp skal registreres slik at man har oversikt over inngåtte forpliktelser.
Tilskudd skal i hovedsak utbetales etter hvert som mottakeren har behov for å dekke de
aktuelle utgiftene. Det skal i hvert tilfelle vurderes hvor mange delutbetalinger som er
hensiktsmessig. Dersom det er utbetalt for mye et år, skal tildelingen for etterfølgende år
reduseres med et beløp tilsvarende det som er for mye utbetalt.

Rapportering og informasjon om måloppnåelse

Det skal innhentes rapporter fra tilskuddsmottaker som gjør det mulig å vurdere graden av
måloppnåelse. Kriteriene for måloppnåelse må være så konkret og presist utformet at
oppfølging og rapportering kan gjøres uten uforholdsmessig store kostnader. Rapportering
fra tilskuddsmottaker kan erstattes eller suppleres med informasjon fra andre kilder hvis
disse gir relevant og tilfredsstillende informasjon.

Ikke-utbetalte tilsagn om tilskudd – avsetning til disposisjonsfond

Vedtak eller tilsagn om fylkeskommunalt tilskudd som ikke er utbetalt ved årets slutt
avsettes til disposisjonsfond for senere utbetaling.

Det skal årlig foretas en gjennomgang av ikke-utbetalte tilsagn for å vurdere sannsynligheten
for senere utbetaling. Dersom det etter 3 år vurderes som lite sannsynlig at tilskuddet vil bli
utbetalt skal beløpet normalt tas inn igjen i driftsbudsjettet, ref. opprinnelig formål.

12

Styring og oppfølging av fylkeskommunens eierinteresser

Fylkeskommunen skal, innenfor gjeldende lover og regler, forvalte sine eierinteresser i
samsvar med overordnede prinsipper for god eierstyring med særlig vekt på:
• at den valgte selskapsform, selskapets vedtekter, finansiering og
styresammensetning er hensiktsmessig i forhold til selskapets formål og eierskap
• at utøvelsen av eierskapet sikrer likebehandling av alle eiere og understøtter en klar
fordeling av myndighet og ansvar mellom eierrollene og styret
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•
•

at målene fastsatt for selskapet oppnås
at styret fungerer tilfredsstillende

Det skal utarbeides en eierskapsmelding årlig som behandles av fylkestinget. Formålet med
eierskapsmeldingen er å:
• gi politiske overordnede prinsipper for fylkeskommunens eierskap
• gi en oversikt over styringsmulighetene knyttet til de ulike selskapsformene og
synliggjøre de ulike rollene ved eierstyring
• bidra til åpenhet om fylkeskommunens rolle som eier
• gi overordnede styringssignaler til de ulike selskapene
• gi en samlet oversikt over selskapene som fylkeskommunen helt eller delvis eier
• skape bevissthet rundt eierrollen

13

Internkontroll

Den administrative internkontrollen og kontrollutvalgets arbeid på vegne av fylkestinget
utgjør fylkeskommunens egenkontroll.
Internkontrollen skal gi rimelig sikkerhet om måloppnåelse innen følgende områder:
• Målrettet og effektiv drift
• Pålitelig rapportering
• Overholdelse av lover og regIer
Internkontrollarbeidet skal være en del av den totale virksomhetsstyringen og det skal være
systematisk og risikobasert.

14 Ikrafttreden og revidering av økonomi- og finansreglementet
Økonomi- og finansreglementet trer i kraft med virkning fra 1.1.2021. Reglementet skal
revideres ved behov.
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Vedlegg 1: Forklaring av begreper brukt i kap. 9 om finans- og gjeldsforvaltningen
Finans- og gjeldsforvaltning
Omfatter Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål (kortsiktige
plasseringer inntil 12 måneder), forvaltning av langsiktige finansielle aktiva (langsiktige
plasseringer, ut over 12 måneder) og forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige
finansieringsavtaler.
Finansielle instrumenter
Omfatter etter verdipapirhandelloven omsettelige verdipapirer som aksjer, grunnfondsbevis,
obligasjoner og sertifikater. I tillegg kommer blant annet verdipapirfondsandeler,
pengemarkedsinstrumenter og derivater med verdipapirer eller varer som underliggende.
Finansinstitusjoner
Selskap, foretak eller annen institusjon som driver finansieringsvirksomhet, med unntak av
offentlige kredittinstitusjoner og fond, verdipapirfond, verdipapirforetak m.m.
Finansinstitusjon brukes som samlebetegnelse for banker, finansieringsforetak og
forsikringsselskaper.
Grønne lån
Som et virkemiddel for å drive frem ambisiøse klima- og miljøprosjekter i kommuner og
fylkeskommuner tilbyr markedet grønne lån. Disse lånene har gunstige rentebetingelser,
mot at prosjektene innfrir betingelsene til denne type lån.
Likviditet
Uttrykker evnen til å betale gjeldsforpliktelsene etter hvert som de forfaller til betaling.
NIBOR
NIBOR (pengemarkedsrenten) er renten på lån bankene imellom. Tilbud og etterspørsel i
pengemarkedet bestemmer pengemarkedsrentene. NIBOR - Norwegian Inter Bank Offered
Rate (Norsk eurorente) - er valutaswaprenter.
Obligasjon
En obligasjon er et rentebærende gjeldspapir med opprinnelig løpetid over 1 år.
Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, renteutbetalingsdatoer og
eventuelle rentereguleringsbestemmelser, avtales ved utstedelse av lånet.
Pengemarkedsfond
Pengemarkedsfond/likviditetsfond defineres som rentefond hvis verdi som følge av
renteendringer kun påvirkes av endringer i 0-12 måneders pengemarkedsrenter (kortsiktige
rentepapirer).
Rating (kredittvurdering)
Rating betyr rangering og står for det å rangere kredittkvaliteten på et gjeldsinstrument.
Internasjonalt er det egne ratingbyråer som gjennom grundige analyser utarbeider slike
ratinger. De mest kjente er Standard & Poors (S&P) og Moodys.
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Det er en arbeidskrevende og kostbar prosess for en offentlig låntager eller en bedrift å få
sin gjeld ratet av en av de to ovenstående byråene. I Norge er det derfor ikke mange
låntagere som har slik internasjonal rating. I Norge lager enkelte banker og meglerhus sine
egne lokale ratinger som er gratis for låntager og som brukes i bankens eller meglerhusets
markedsføring av den enkelte låntagers lån.
Sertifikatlån
Et sertifikatlån er et kortsiktig lån med løpetid på inntil 12 måneder. Lån med sertifikatvilkår
er begrenset til sertifikatets lengde, i motsetning til vanlige fastrentelån. Det er i prinsippet
et omsettelig gjeldspapir.
Det betales ikke avdrag i løpetiden og ved lånets utløp må låntaker enten nedbetale eller
fornye avtalen. I Norge er det vanlig for banker å tilby sertifikatlån med varighet på 3, 6, 9
eller 12 måneder
Stresstest
Test for å måle effekten av forhåndsdefinerte markedssjokk. Eksempler på mulige
stresstestscenarioer er 30 prosents aksjekursfall og 2 prosent renteøkning.
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Vedlegg 2: Definisjon av finansiell risiko
Administrativ- og operasjonell risiko
Risiko knyttet til aktiviteter og rutiner internt i fylkeskommunen eller hos motpart.
Aksjerisiko
Aksjerisiko er den risikoen som er knyttet til svingningene i aksjemarkedene.
Kredittrisiko
Kredittrisiko representerer faren for at motparten i en kontrakt, for eksempel en låntaker
eller motparten i en derivatkontrakt, ikke innfrir sine forpliktelser. Eksempelvis at motpart i
en låneavtale eller en selger av en obligasjon ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet
(inkludert rentene).
Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er faren for at plasseringer ikke kan gjøres disponible for kommunen eller
fylkeskommunen på kort tid, uten at det oppstår vesentlige prisfall på plasseringene i
forbindelse med realisasjon.
Markedsrisiko
Markedsrisiko er risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer i markedspriser
(kurssvingninger) i de verdipapirmarkedene kommunen eller fylkeskommunen er eksponert
i.
Refinansieringsrisiko
Refinansieringsrisiko er risikoen for ikke å få refinansiert lån ved forfall.
Renterisiko
Renterisiko representerer risikoen for at verdien på plasseringer i rentebærende
verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp, går verdien av plasseringer i
rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Det er også renterisiko knyttet til kommunens
eller fylkeskommunens innlån. Endringer i markedsrenten påvirker rentekostnader, og for
eksempel også innløsningsverdi på opptatte fastrentelån.
Systematisk risiko
Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det aktuelle aksjemarkedet vil
stige eller falle – både på kort og lang sikt.
Usystematisk risiko (selskapsrisiko)
Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at verdien av det aktuelle
investeringsobjekt (selskapet) det er investert i, vil stige eller falle i forhold til verdien i
markedet – både på kort og lang sikt.
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