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Sak 3266/08

STAVANGER  KOMMUNE

S aksfremlegg

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO

HJO-08/11111-3 250 61226/08 24.11.2008

Saken behandles i følgende utvalg:  Sak nr.:  Møtedato :  Votering:

Stavanger formannskap 3266/08 04.12.2008

HØRING NY FORSKRIFT OM KOMMUNERS OG FYLKESKOMMUNERS
FINANSFORVALTNING

Forslag til vedtak:

Stavanger formannskap støtter de foreslåtte endringer som ligger i høringsutkastet
vedrørende ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, med
unntak av § 7.

Vedlagte høringssvar godkjennes.



HØRING NY FORSKRIFT OM KOMMUNERS OG FYLKESKOMMUNERS
FINANSFORVALTNING

Saken krever informas'onstiltak: [X] Ja [X] Nei

Hva saken gjelder

Bakgrunn for saken
På bakgrunn av uheldige finansielle disponeringer som er avdekket i forbindelse med Terra saken har
Kommunal- og regionaldepartementet sendt ut forslag til ny forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning. Høringsfrist er satt til 1. desember 2008. Rådmannen har
meddelt departementet om at saken behandles i Stavanger formannskap 4. desember. 2008.
Forskriften skal erstatte gjeldende forskrift som er fra 5. mars 2001.

Forslaget til nye regler for finansforvaltning legger opp til en noe strammere praksis enn det som er
gjeldende praksis ved at kommuners og fylkeskommuners forvaltning må samsvare med egen
kunnskap om finans og at kravene til rapportering til kommunestyret og fylkestinget er betydelig
styrket. De foreslåtte endringene i den nye forskriften bidrar også til å tydeliggjøre reglene som
ligger i dagens regelverk. Ansvarsdelingen mellom kommunestyret/fylkestinget og
administrasjonen, behovet for risikovurdering og risikohåndtering og behovet for rapportering, er
særlig presisert.

Foreslåtte endringer i ny forskrift:
Forskriftsutkastet og merknadene er mer detaljerte enn gjeldende forskrift. Det er foretatt en mengde
presiseringer og nye formuleringer. De viktigste endringene som er foreslått er:

1. Finansreglementet skal vedtas minst en gang i hver bystyreperiode.
2. Rådmannen skal minst to ganger i året legge frem rapport for bystyret som viser status for

kommunens finansforvaltning, herunder utviklingen gjennom året. I tillegg skal det
rapporteres etter årets utgang.

3. Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finans.
4. Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen i å ta vesentlig finansiell

risiko.
5. Regler for å avsløre avvik fra finansreglementet og rutiner for rapportering av avvik.
6. Utførlige regler for innholdet i rapporteringen til kommunestyret.

Kommentarer til de foreslåtte endringer/presiseringer
1. Rådmannen støtter forslaget om at finansreglementet skal legges frem for bystyret minst en

gang i hver bystyreperiode. Stavanger kommunes finansreglement ble sist vedtatt i 2006, og
det vil bli lagt frem forslag til nytt finansreglement når de nye forskriftene er vedtatt.

2. Dette punktet presiserer viktigheten av god oppfølging og rapportering. Rådmannen vil
foreta rapportering til formannskap og bystyret i tertialrapportene som fremlegges. I tillegg
vil en rapportere etter årets utgang. Tidligere har vi rapportert pr. 30. juni samt ved
regnskapsavleggelsen.

3. Det bør være selvsagt at reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finans.
Rådmannen ser viktigheten av at det skal finnes god kompetanse i administrasjonen, og
skolering i dette fagfeltet er også iverksatt.

4. Ved utarbeidelsen av nytt finansreglement for Stavanger kommune, vil en presisere nærmere
om tillat risiko for plasseringene.

5. For å sikre at regelverket følges er en avhengig av gode kontrollrutiner for å sjekke at
forvaltningen er forsvarlig og i samsvar med lov og regleverk.

6. Departementet foreslår i § 7 svært detaljerte regler for rapporteringens innhold. Dette er
neppe tjenlig å fastsette i en forskrift. I stedet bør det utarbeides en veileder/mal som kan
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tilpasses lokale forhold og vedtatte finansreglement i den enkelte kommune. Bystyret selv
bør vedta rapporteringens form og innhold og dessuten foreta konkrete vedtak i forhold til
rapportene.
Departementet foreslår blant annet at markedsverdien av gjelden rapporteres minst tre
ganger årlig. Av regnskapstekniske grunner er dette lite tjenlig for kommunene. I
motsetning til en del private bedrifter bokfører ikke kommunene løpende
markedsendringer av gjelden i sitt driftsregnskap. Det skjer heller ikke verdimessige
oppskrivninger på de eiendommer som finnes i kommunens balanse så sant det ikke
er foretatt påkostning av eiendommen.

Forslag til vedtak

Stavanger formannskap støtter de foreslåtte endringer som ligger i høringsutkastet
vedrørende ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, med
unntak av § 7.

Vedlagte høringssvar godkjennes.

Østensj;b t e . Hernes
rådmann direktør økonomi

Helge Johansen
saksbehandler

Vedlegg:
Høringsbrev
Forslag til ny finansforskrift
Høringsuttalelse til kommunal - og regionaldepartementet
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