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Krav til nytt finansreglement i kommunen
Etter en tids fokusering på kommuners investering i finansaktiva nfed varierende resultater, har KRD
vedtatt endret forskrift om kommunens og fylkeskommunens finansforvaltning (forskrift 2009.06.09 nr
0635). Viktige endringer fra gjeldende forskrift: Forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning (2001.03.05 nr 0299), ikraft 01.04.2001 er:
Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen fra å ta vesentlig finansiell
risiko.
Det skal være kunnskap om finansforva1tning i kommunen som til enhver tid er tilstrekkelig for
at finansforvaltningen kan utøves i tråd med sitt finansreglement. Denne kunnskapen skal finnes
også om eksterne finansrådgivere/ forvaltere benyttes.
Administrasjonssjefen skal minst to ganger i året legge frem for kommunestyret rapporter over
status for forvaltningen.
Administrasjonssjefen skal etter årets utgang legge frem rapport for kommunestyret/ fylkestinget
som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
Kommunens/ fylkestingets finansreglement skal vedtas av kommunestyret minst 1 gang i hver
kommunestyreperiode.
Det skal etableres rutiner som skal sikre utøvelse av forvaltningen i tråd med reglement,
gjeldende lover, den nye forskrift. Rutinene skal også sørge for at det er betryggende kontroll
med forvaltningen herunder vurdering og håndtering av finansiell risiko og identifisering av
avvik fra gjeldende finansreglement.
Ny forskrift trer i kraft 01.07.2010
Konsekvenser for kommunen
Ny forskrift innebærer at kommunestyret skal vedta ny/ revidert finansforskrift innen 01.07.2010.
Kvalitetssikring av nytt/ revidert rmansreglement
Ny forskrift inneholder også krav til ekstern vurdering av forslag til finansreglement for behandling i
kommunestyret. Vi vil nevne i den forbindelse at KomRev Trøndelag IKS kan utføre den
kvalitetskontrollen som forskriften pålegger kommunen.
Med vennlig hilsen
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