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Rådmannens innstilling
Finansreglement for Tønsberg kommune gjeldende fra 1. januar 2020 vedtas
27.11.2019 Formannskapet - nye Tbg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FSK- 006/19 Vedtak:
Finansreglement for Tønsberg kommune gjeldende fra 1. januar 2020 vedtas.
12.12.2019 Kommunestyret:
Møtebehandling:
Tilleggsforslag til finansreglementet 4.5. Etiske standard..., foreslått av Ole Marcus Mærøe, Rødt
Nytt punkt c.
Primærforslag:
Kommunen skal ikke investere i firmaer som produserer eller investerer i okkupantstater som
Marokko eller Israel.
Sekundærforslag:
Kommunen skal ikke investere i firmaer som produserer eller investerer på okkupert territorie, som
Vest-Sahara eller Vestbredden i Palestina.
Tillegg, nytt punkt 4.3.3, foreslått av Suzy Christina S. Haugan, Venstre
Nytt 4.3.3
Klimahensyn ved investeringer
• Minst 10% av plasseringene skal være i grønne obligasjoner/fond

• Kommunen kan ikke investere i kull og minimalt i fossil energi
Votering:
Mærøes primæte forslag fikk 4 stemmer (R, Sv) og falt.
Mærøes sekundære forslag fikk 6 stemmer (R, Sv, 1 V, 1 Mdg) og falt.
Haugans forslag fikk 10 stemmer (V, Mdg, Sv, R) og falt.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KST- 046/19 Vedtak:
Finansreglement for Tønsberg kommune gjeldende fra 1. januar 2020 vedtas

Sammendrag:
Det fremlegges et justert finansreglement etter Fellesnemndas behandling 10/4 2019.
Vedlegg:
Finansreglement Tønsberg kommune
E21_Revisors uttalelse_Tønsberg kommunes finansreglement 01.01.2020

Innledning – hva saken gjelder:
Kommunens finansreglement skal regulere administrasjonens håndtering av finans- og
gjeldsforvaltningen.

Faktagrunnlag:
Det fremlagte forslag til reglement er bygget på de to kommunenes tidligere reglement, og
tar hensyn til de forskjeller som har vært mellom de to kommunene. Fellesnemnda har fått
fremlagt en versjon til behandling tidligere i år, og etter dette er det foretatt noen endringer
for å tilpasse til nye forskrifter og å sikre at det er mulig å gjennomføre en god praktisk
håndtering av reglementet.
Rettslig grunnlag:
Kommuneloven, § 14-1 og 14-13
§14-1:
Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke
innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved
forfall.
§14-13:
Finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller
fylkeskommunen i å ta en vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og som
sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. Finansreglementet skal også
inneholde bestemmelser om hvilke avkastningsmål som skal ligge til grunn for
finansforvaltningen.
Hvis det avdekkes avvik fra finansreglementet, skal det iverksettes nødvendige tiltak. Hvis det
er nødvendig for å unngå vesentlig finansiell risiko, blant annet for å sikre at løpende
betalingsforpliktelser kan innfris, skal kommunestyret eller fylkestinget selv endre
finansreglementet.
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget
om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets
utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av
året.
Før kommuner og fylkeskommuner inngår avtaler, skal de dokumentere overfor avtaleparten
at avtalen ikke innebærer vesentlig finansiell risiko i strid med § 14-1 tredje ledd.
En avtale som innebærer vesentlig finansiell risiko, er ikke gyldig hvis kommunens eller
fylkeskommunens avtalepart forsto eller burde ha forstått dette.

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:
Det legges opp til en strategi om å søke å holde finanskostnadene så lave som mulig uten
å ta for mye risiko. Et av hovedgrepene for å oppnå dette er å benytte mulighetene for å
låne i obligasjons- og sertifikatmarkedet. Dette har vist seg å være et stabilt marked med
priser langt bedre enn ordinære banklån.
Til tider vil det være god likviditet fordi låneopptak gjøres på et tidlig tidspunkt i
investeringsprosjekter, og det er da gunstig å plassere overskuddslikviditet til bedre
betingelser enn ordinært bankinnskudd. Det legges derfor opp til at likviditet som ikke
behøves til kortsiktige lønnsutbetalinger kan plasseres i rentefond. Disse har ikke høyere
risiko, men bedre avkastning enn bankinnskudd.
Reglementet er forelagt Vestfold kommunerevisjon som ikke har noen bemerkninger.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Ved å innføre en litt justert strategi på finansområdet kan kommunen få noe høyere
avkastning på innestående midler og noe lavere rentekostnad på gjelden. Dette forventes
oppnådd uten å øke risiko.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Videre behandling:
Saken avsluttes i kommunestyret.
Tønsberg, 8. november
2019
Egil Johansen
rådmann
Ivar Jostedt
kommunalsjef

