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Høringsuttalelse  Ny forskrift  om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Vestfold fylkeskommune har tre bemerkninger til (ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuner
finansforvaltning.

Vedr. 7 Innholdet i ra orterin en - assivasiden
I utkastet er innholdet i rapporteringen vedr. aktivasiden og passivasiden likelydende.
Aktivasiden består av omløpsmidler og anleggsmidler, mens passivasiden består av lån for å
finansiere anleggsmidler. Iht forskrift 1424, § 8, skal omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi, mens anleggsmidler i utgangspunktet skal vurderes til
anskaffelseskost. Videre er adgangen til å ta opp lån begrenset til finansiering av investeringer i
bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk (KL § 50). En kommunes lånegjeld er normalt
knyttet opp mot finansiering av eiendeler som danner basis for kommunens oppgaver.
Disse eiendelene skal normalt vurderes til anskaffelseskost. Vi synes det på den bakgrunn er
uheldig at en kommunens lånegjeld skal rapporteres til innløsningsverdi. Et slikt krav vil kunne
gjøre kommunene tilbakeholdne med å ta opp lån med fast rente over flere år, man vil kunne
foretrekke flytende rente for derigjennom unngå for store kursutslag ved rapporteringen. Fordelen
med lang rentebinding er forutsigbarhet. En rentesikring vil kunne gi kursutslag på gjelden, mens
manglende rentesikring ikke vil gjøre det. Vi synes dette er uheldig.

Vedr. 7 Innholdet i ra orterin en - aktivasiden
Ett av punktene som skal rapporteres er "markedsrenter og egne rentebetingelser". En del
kommuner har sin likviditet stående i bank, hvor rentebetingelser er regulert i egen bankavtale.
Vi vil påpeke at offentliggjøring av bankavtalenes detaljer kan være uheldig i det forretningsforhold
som gjelder mellom bank og bedriftskunde.

Vedr.  merknadene til 4 bokstav b
Under dette punktet er de forskjellige typer finansiell risiko presentert.  Vi vil påpeke at også
refinansieringsrisiko burde vært med i tabellen over ulike typer markedsrisiko.
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