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Ny forskrift  om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning -  høringsuttalelse fra Bodø kommune

Administrasjonen i Bodø kommune v/rådmannen har foretatt en vurdering av forslaget til ny
forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Våre kommentarer er som følger.

§ 1 Virkeområde
Kommenteres ikke da paragrafen er uendret.

§ 2 Reglement for kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning
Kommenteres ikke da paragrafen er uendret.

§ 3 Rammer for reglement
Vi registrerer at forslaget ikke gir noen mer konkrete føringer for "vesentlig finansiell risiko" enn
tidligere forskrift, men at dette nå knyttes opp mot kommunens kunnskap. Etter vårt syn ville det
være ønskelig om man i hvert fall sa noe mer om hvordan man skal måle om man er på riktig side,
eksempelvis gjennom krav om bruk av stresstester eller Value at Risk-analyser.

§ 4 Innholdet i reglementet
I tilegg til de nevnte krav må det være spesifikt krav til avkastningsmål. Vi mener også at krav om
håndtering av avvik fra finansreglementet bør fjernes, fordi reglementet nettopp skal sikre at det
ikke forekommer avvik fra finansreglementet. Reglementet skal dekke alle aspekter i
finansforvaltning, både de gode og dårlige. Behov for endringer eller fravikelse fra reglementet vil
da måtte behandles særskilt, det vil si med eget vedtak i kommunestyret.

§ 5 Kvalitetsikring av reglementet.
Her bør det tilføyes at uavhengig kompetanse som har kvalitetssikret reglement ikke kan brukes
som forvalter så lenge reglementet er gjeldende. Dette mener vi vil forsterke krav om skille mellom
rådgivere og selgere. Videre bør de vurderes hvem som kan gå god for at slik uavhengig
kompetanse er tilstrekkelig; dersom kommunen selv har lav kompetanse på området er det
vanskelig for kommunen å vurdere om den eksterne part har tilstrekkelig kompetanse.

§ 6 Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget
Vi er enig i at det stilles strengere krav til rapportering, vi foreslår ikke endringene i forslaget.

§ 7 Innholdet i rapporteringen

Økonomikontoret
Postadresse :  Telefoner :  Elektroniske adresser: Orgnr.:

Postboks 319 , 8001  Bodø ,  Sentralbord : 75 55 50 00  postmottak@bodo.kommune.no 972 418 013
Besøksadresse :  Ekspedisjon : 75555080  komeiija.rasic@bodo.kommune.no Bankkonto:
Kongensgt  23, 8006 Bodø  Telefax : 75 55 50 88 www.bodo.kommune.no 4500 55 00080



Aktiva og passiva er like viktig for finansforvaltningen. Det er derfor bra at passiva sidestilles i
rapporteringen. Vi mener også at forslag til innhold i rapporteringen vil gi all vesentlig informasjon
om resultater av finansforvaltning og at ytterliggere forklaringer vil være unødvendig. Vi mener
derfor at ordet minst  bør fjernes fra paragrafens første setning.

§ 8 Rutiner for vurdering av risiko
Vi ser ikke at forslag til ny forskrift i særlig grad reduserer kommunenes mulighet for å kunne påta
seg vesentlig risiko all den tid man selv kan vurdere dette. Vi hadde her forventet at de nye
forskriftene innebar en redusert handlefrihet for kommunene i forhold til å kunne utsette seg for
finansiell risiko.

I hovedsak vil vi konkludere med at vi er positive til skjerpet rapporteringsrutiner som også
omhandler passiva, men at vi hadde forventet at den nye forskriften i langt større grad stilte
tydeligere krav til kommunene slik at muligheten for uheldig risikoeksponering ble redusert.
Vi hadde også forventet en tydeliggjøring av statens kontrollfunksjon i forhold til dette området
ivaretatt av fylkesmennene.
Til sist vil vi framheve behov for godkjennings- eller autorisasjonsordning i forhold til kompetanse
innen finansforvaltning for de miljøer som ivaretar kontroll- eller revisjonsoppgaver av
kommunesektoren.
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