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Behandling: 

Skogman, FrP/Bøe, H/Bjerke,Krf, foreslo: 

«Saken, som hadde svarfrist 1.9.16, tas til orientering.» 

 

Votering: 

Innstillingen mot Skogmans forslag: Innstillingen vedtatt med 6 (Røymo, Hofsøy, Myklevoll, 

AP, Kielland, SV, Olsen, Rødt, Stein,V) mot 3 (Skogman, Frp, Bjerke, Krf, Bøe, H) stemmer.  

 

 

 

Vedtak: 

  

 

Tromsø kommune stiller seg positiv til endringer i Forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finansforvaltning, slik de fremkommer i brev datert 11.05.16. Vedtatte 

endringer ettersendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

Merknader: 

1. Tromsø kommune mener høringens forslag om å bytte ut begrepet finansforvaltning 

med finans- og gjeldforvaltning, innebærer en endring av forståelsen av et allerede 

innarbeidet begrep. I begrepet finansforvaltning forstås i dag forvaltning av både aktiva 

og passiva. En endring av meningsinnholdet i begrepet fører til at finansforvaltning nå 

skal forstås som forvaltning av kun aktivasiden, mens det inntil nå er forstått som 

forvaltning av både aktiva- og passivasiden. Dette er mer forvirrende enn oppklarende. 

Tromsø kommune kan forstå departementets behov for å tydeliggjøre at kommunene 

skal vurdere risiko forbundet med kortsiktige lånefinansiering. Dette står allerede klart i 

§ 4. Dersom det er behov for ytterligere presisering, foreslår Tromsø kommune at det 

tilføyes en setning i § 3, som tydeliggjør at finansforvaltning omfatter forvaltning av 

likviditet, langsiktige finansielle aktiva og gjeldssiden. 

2. Tromsø kommune mener det er riktig å benytte § 3 til å presisere forhold som gjelder 

forvaltning av gjeld. Forhold som gjelder forvaltning av ledig likviditet og andre midler 

er allerede presisert i gjeldende forskrift. Det gjør det naturlig å også omtale gjeldssiden. 

Administrasjonssjefen foreslår en språklig endring som er noe avvikende fra 

høringsforslaget: 

 



 

 

”Kommunestyret og fylkestinget skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en 

forsvarlig økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende betalingsforpliktelser. 

Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller fylkeskommunen fra å 

ta vesentlig finansiell risiko i sin finansforvaltning. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre 

midler beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 

Ved forvaltning av gjeld skal det bl.a. fremgå bestemmelser som begrenser kommunens eller 

fylkeskommunens refinansieringsrisiko ved opptak av lån.” 

 

3. Tromsø kommune slutter seg til høringsforslagets endringer. 
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