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LYNGDAL KOMMUNE

RAMMETILSKUDD OG SKATTEINNGANG 2020

Månedstall: Beløp i hele 1 000

 Skatte- 

inngang 

 Inntekts- 

utjevning 

 Ramme- 

tilskudd 

 Sum frie 

inntekter 

 Sum frie 

inntekter  i kr i %

Januar 31 368         -                33 798         65 165                     65 482                     -317              -0,5 %

Februar 34 546                     

Mars 80 391                     

April 36 710                     

Mai 88 945                     

Juni 36 510                     

Juli 80 367                     

August 1 746                       

September 82 070                     

Oktober 36 609                     

November 96 447                     

Desember 14 233                     
 

Sum 31 368         -                33 798         65 165                     654 056                   -317              -0,5 %

Akkumulerte tall:

 Skatte- 

inntekter 

 Inntekts- 

utjevning 

 Ramme- 

tilskudd 

 Sum frie 

inntekter 

 Sum frie 

inntekter  i kr i %

Januar 31 368         -                33 798         65 165                     65 482                     -317              -0,5 %

Februar 100 028                   

Mars 180 419                   

April 217 129                   

Mai 306 074                   

Juni 342 584                   

Juli 422 950                   

August 424 697                   

September 506 766                   

Oktober 543 376                   
November 639 823                   

Desember 654 056                   

Budsjettall i denne tabellen er opprinnelig budsjett.

Regnskaps-/budsjett post:

Skatteinngang 18700-910-8000

Inntektsutjevning 18001-910-8400

Rammetilskudd 18000-910-8400

 Budsjettavvik  Regnskap 2020  Budsjett 2020 

 Måned 

 Regnskap 2020  Budsjett 2020  Budsjettavvik 

 Måned 

17.02.2020
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Kommunestyret   

 

Finansforvaltning 3.tertial 2019 - Lyngdal 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Kommunestyret vedtar den fremlagte rapport om finansforvaltning for 3. tertial 2019.   
 
 
Bakgrunn for saken: 
Av finansforskriften og vedtatt finansreglement fremgår det at administrasjonen tre ganger i året skal 
rapportere til formannskapet og kommunestyret om finansforvaltningen.  Formålet med rapporteringen 
er å informere om finansforvaltningens resultater samt eksponering i forhold til de rammer og 
retningslinjer som er fastsatt.   
 
Videre fremgår det av vedtatt formål for kommunens finansforvaltning:” Finansforvaltningen har som 
overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader for 
kommunens aktiviteter innenfor definert risikorammer.”   
 
Langsiktig gjeld: 
Aktivitet: 
1. tertial 
• Låneopptak i Kommunalbanken  kr 123,8 mill. 
• Låneopptak i Kommunalbanken  kr 75 mill. 
• Låneopptak startlån i Husbanken  kr 15 mill.  

SAKSFRAMLEGG
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2. tertial:  
• Avdragsutsettelse   kr 2,5 mill. 
 
3. tertial: 
• Avdragsutsettelse   kr 1,5 mill. 
• Låneopptak i Kommunalbanken  kr 60 mill., løpetid 30 år, fast rente i 10 år 2,25% 
• Låneopptak i Kommunalbanken  kr 96 mill. løpetid 30 år, flytende p.t. rente 
 
Det ble i 3. tertial tatt opp 2 investeringslån på tilsammen 156 mill. etter konkurrerende tilbud fra KLP og 
Kommunalbanken. Det beste tilbudet kom fra Kommunalbanken.  
2 lån i Kommunalbanken ble slått sammen i løpet av 3. tertial. Dette ble gjort i forbindelse med søknad 
om budsjettert avdragsutsettelse på 1,5 mill. 
Det ble ikke foretatt noen rentebindinger i 3. tertial. 
 
Låneporteføljen består nå av i alt 38 lån. Gjennomsnittsstørrelsen på de 38 lånene er 26,1 mill. Det 
største lånet (i Kommunalbanken) er på 123,8 mill., mens det minste (i Husbanken) er på 83.000.   
 
Lyngdal kommune har ingen refinansieringsrisiko i sin låneportefølje. Det betyr at kommunen kun har lån 
som nedbetales gjennom løpende budsjetterte avdrag og ingen lån som ved forfall må refinansieres ved 
opptak av nye lån. Kommunen forventer å få utbetalt 198 mill. i tilskudd fra Husbanken (i forbindelse med 
bygging av helsehuset) som skal brukes til nedbetaling av investeringslån i januar 2021. 
 
Sørlandsbadet IKS har tatt opp banklån på i alt 62,3 mill., til rest 36,7 mill. med 16,7 års gjenværende 
løpetid og 2,2 års gjennomsnittlig rentebinding til en gjennomsnittsrente på 2,43 % p.a.  
Ettersom Sørlandsbadet IKS er et eget rettssubjekt inngår ikke selskapets lån i vedlagte oversikt.          
Driftskontoen til Sørlandsbadet IKS inngår derimot i kommunens konsernkontosystem.   
 
 
Kortsiktig likviditet: 
Sparebanken Sør er kommunens hovedbankforbindelse. Innskuddsrenten er 3 mnd NIBOR + 0,56% 
margin (+0,875 % margin ut 2019).  
 
Lyngdal kommune har ingen langsiktige finansielle aktiva.  
 
Sum likvide midler er omtrent på samme nivå, 136 mill. mot 132 mill. året før. Alt er plassert på flytende 
rentebetingelser og gjennomsnittlig rente er økt betydelig fra 2,11 % til 2,71 %.  (3 måneders NIBOR har 
økt fra 1,27 % til 1,84 %).  Økningen i langsiktig gjeld skyldes at det ble tatt opp nye investeringslån i 2019 
som foreløpig har medført en økning i ubrukte lånemidler. 
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Renterisiko: 
Nederste del av vedlagte oversikt viser på en enkel måte hvordan renterisikoen på lån med flytende rente 
langt på vei blir avdekket gjennom bankinnskudd, utlån og renterelaterte tilskudd etc.  
Beregningsgrunnlag for renterisiko kan brukes til å tallfeste renterisikoen – f.eks. 1 %-poeng renteøkning 
vil gi et teoretisk årlig tap på kr 3 451 434.  Beregningsgrunnlaget angir også maksimum for hva som bør 
rentesikres. Rentesikring utover dette vil være å betrakte som spekulasjon.  
 
Evt. renteoppgang kan finansieres ved bruk av fond. Kommunens disposisjonsfond hadde en positiv 
utvikling i 2014 -2018 men ble redusert med hele 8,5 mill. i løpet av 2019. Fondet er på 43 mill. (5,4 % av 
driftsinntektene i 2019). Anbefalt målsetting er på 5% av driftsinntektene. Kommunens reelle fond må 
korrigeres for premieavvik som er på 45,7 mill. Det er derfor viktig at disposisjonsfondet øker fremover. 
 
I løpet av 3. tertial 2019 har de korte rentene (3 mnd NIBOR) vært noe stigende med 1,64 % ved 
periodens begynnelse og 1,86 % ved periodens slutt.  De lange rentene (10 år swap) har også økt fra 1,53 
% ved periodens begynnelse til 2,06 % ved periodens slutt. Rentekurven er fortsatt «normal» - det vil si 
stigende. 
 
I løpet av 2019 har langsiktig gjeld økt med 343 mill., mens gjennomsnittlig gjenværende løpetid er 
tilnærmet uendret 23,0 år (mot 23,5 året før).  Gjennomsnittlig rentebinding har økt til 2,29 år (mot 2,16 
året før), mens gjennomsnittlig rente har økt merkbart fra 2,17 % til 2,44 %.   
 
 
Vurdering: 
Gjennomsnittlig rentebinding på låneporteføljen med 2,23 år ligger innenfor rammen på minimum 0,5 år 
og maksimum 3 års rentebinding.  Låneandelen med fast rente på 35 % tilfredsstiller også kravet om 
minimum 1/3 fast rente. Finansreglementet tillater enkeltlån opptil 25% av samlede gjeldsportefølje. 
Ingen lån overstiger finansreglements bestemmelser. 
 
Kommunens finansielle risiko vurderes alt i alt som forholdsvis lav. Den vesentligste risikoen er likevel 
renterisikoen, mens refinansieringsrisikoen er fraværende og kredittrisikoen vurderes som svært 
beskjeden.  
 
Likviditeten er fortsatt rimelig god og plasseringen av likvide midler vurderes å være i god 
overensstemmelse med finansreglementets bestemmelser. Flytende rente på plasseringer svinger mer 
eller mindre i takt med flytende rente på lån, og medfører dermed lavere svingninger i de årlige netto 
renteutgifter.          
 
Det forventes at de lange rentene vil falle, mens de korte rentene vil holde seg fortsatt forholdsvis lave 
om enn noe fallende i neste tertial. 
 
Konklusjon: 
Kommunestyret anbefales å ta den fremlagte rapport om finansforvaltningen til etterretning.
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LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

Rente-

Bank (lån/innskudd) Saldo Andel Antall Løpetid binding Snittrente

Investeringslån med fast rente 313 935 371     31 % 19 6,59 2,68 %

Investeringslån med flytende rente 644 946 348     63 % 9 0,10 2,33 %

Sum investeringslån 958 881 719     94 % 28 23,20 2,23 2,45 %

Formidlingslån med fast rente 44 924 530       4 % 10 4,48 2,61 %

Formidlingslån med flytende rente 14 750 000       1 % 1 0,00 1,89 %

Sum formidlingslån 59 674 530       6 % 11 20,10 3,38 2,43 %

KLP 106 202 468     10 % 2

KLP Kommunekreditt 68 614 437       7 % 4

Husbanken 73 887 214       7 % 22

Kommunalbanken 769 852 130     76 % 11

Totalsum lån 1 018 556 249  100 % 39 23,01 2,29 2,44 %

Konsernkonto Sparebanken Sør 114 022 409     84 % 10 2,72 %

Sparebank1 SR-Bank -                    0 % 0

Skattetrekkskonto Sparebanken Sør 14 712 256       11 % 2 2,72 %

Sum driftslikviditet 128 734 665     95 % 12 -            2,72 %

Fondskonti Sparebanken Sør 7 009 773         5 % 14 2,72 %

Pengemarkedsfond -                    0 % 0

Sum fondslikviditet 7 009 773         5 % 14 -            2,72 %

Sparebanken Sør 135 744 438     100 % 26 2,72 %

Sparebank1 SR-Bank -                    0 % 0

Sum likvide midler 135 744 438     100 % 26 -            2,72 %

Mellomregning Sørlandsbadet IKS -229 068           

Sum lån med flytende rente 659 696 348     100 %

Sum likvide midler med flytende rente 135 744 438     21 %

Sum utlån med flytende rente 23 134 235       4 %

Beregningsgr.lag rentekompensasjon 52 894 501       8 %

Beregningsgrunnlag vann og avløp 102 779 739     16 %

Eiendeler etc. med flytende rente 314 552 914     48 %

Beregningsgrunnlag for renterisiko 345 143 434     52 %

OVERSIKT OVER FINANSFORVALTNING PR 31.12.19

12.02.2020
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LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

Rente-

Bank (lån/innskudd) Saldo Andel Antall Løpetid binding Snittrente

Investeringslån med fast rente 258 800 409   30 % 18 6,36 2,78 %

Investeringslån med flytende rente 555 217 518   63 % 9 0,06 2,02 %

Sum investeringslån 814 017 927   93 % 27 21,89 2,06 2,26 %

Formidlingslån med fast rente 45 970 790     5 % 10 4,71 2,61 %

Formidlingslån med flytende rente 15 000 000     2 % 1 0,00 1,60 %

Sum formidlingslån 60 970 790     7 % 11 20,39 3,55 2,37 %

KLP 107 541 754   12 % 2

KLP Kommunekreditt 69 374 437     8 % 4

Husbanken 75 882 316     9 % 22

Kommunalbanken 622 190 210   71 % 10

Totalsum lån 874 988 717   100 % 38 21,79 2,16 2,27 %

Konsernkonto Sparebanken Sør 40 731 789     49 % 10 2,52 %

Sparebank1 SR-Bank -                  0 % 0

Skattetrekkskonto Sparebanken Sør 35 424 760     42 % 2 2,52 %

Sum driftslikviditet 76 156 549     91 % 12 -            2,52 %

Fondskonti Sparebanken Sør 7 264 882       9 % 14 2,52 %

Pengemarkedsfond -                  0 % 0

Sum fondslikviditet 7 264 882       9 % 14 -            2,52 %

Sparebanken Sør 83 421 432     100 % 26 2,52 %

Sparebank1 SR-Bank -                  0 % 0

Sum likvide midler 83 421 432     100 % 26 -            2,52 %

Mellomregning Sørlandsbadet IKS -50 923           

Sum lån med flytende rente 570 217 518   100 %

Sum likvide midler med flytende rente 83 421 432     15 %

Sum utlån med flytende rente 23 968 846     4 %

Beregningsgr.lag rentekompensasjon 53 843 258     9 %

Beregningsgrunnlag vann og avløp 106 516 197   19 %

Eiendeler etc. med flytende rente 267 749 733   47 %

Beregningsgrunnlag for renterisiko 302 467 785   53 %

OVERSIKT OVER FINANSFORVALTNING PR 31.08.19

12.02.2020
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LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

Rente-

Bank (lån/innskudd) Saldo Andel Antall Løpetid binding Snittrente

Investeringslån med fast rente 188 634 461   28 % 17 6,09         2,83 %

Investeringslån med flytende rente 439 603 029   65 % 10 0,16         1,85 %

Sum investeringslån 628 237 490   93 % 27 23,90 1,94         2,14 %

Formidlingslån med fast rente 47 276 382     7 % 10 5,02         2,61 %

Formidlingslån med flytende rente -                  0 % 0 -          0,00 %

Sum formidlingslån 47 276 382     7 % 10 18,08 5,02         2,61 %

KLP 108 008 315   16 % 3

KLP Kommunekreditt 71 780 837     11 % 5

Husbanken 63 331 650     9 % 21

Kommunalbanken 432 393 070   64 % 8

Totalsum lån 675 513 872   100 % 37 23,49 2,16         2,17 %

Konsernkonto Sparebanken Sør 94 167 910     72 % 10 2,11 %

Sparebank1 SR-Bank -                  0 % 0

Skattetrekkskonto Sparebanken Sør 30 261 616     23 % 2 2,11 %

Sum driftslikviditet 124 429 526   95 % 12 -          2,11 %

Fondskonti Sparebanken Sør 6 769 983       5 % 14 2,11 %

Pengemarkedsfond -                  0 % 0

Sum fondslikviditet 6 769 983       5 % 14 -          2,11 %

Sparebanken Sør 131 199 509   100 % 26 2,11 %

Sparebank1 SR-Bank -                  0 % 0

Sum likvide midler 131 199 509   100 % 26 -          2,11 %

Mellomregning Sørlandsbadet IKS -207 596         

Sum lån med flytende rente 439 603 029   100 %

Sum likvide midler med flytende rente 131 199 509   30 %

Sum utlån med flytende rente 28 467 251     6 %

Beregningsgr.lag rentekompensasjon 53 843 258     12 %

Beregningsgrunnlag vann og avløp 106 516 197   24 %

Eiendeler etc. med flytende rente 320 026 214   73 %

Beregningsgrunnlag for renterisiko 119 576 815   27 %

OVERSIKT OVER FINANSFORVALTNING PR. 31.12.18

12.02.2020

10



 

 Arkivreferanse: 2020/2472-1 
 Arkivkode: 249 
 Saksbehandler: Kristine Valborgland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 13.02.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 27.02.2020 8/2020 

   

 

Disponering av økonomiske midler etter nedleggelsen av Vekst i Lyngdal 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 

 Det opprettet et næringsfond for Lyngdal kommune. 
 Det legges frem ny sak for kommunestyret med forslag til retningslinjer for fondet. 
 Det avsettes kr 175.000 årlig til utdeling fra fondet. 

 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Vekst i Lyngdal (VIL) ble stiftet 21.april 2010, og har vært Lyngdal kommunes næringsapparat og 
turistkontor. Formålet har vært å være et bindelegg mellom privat næringsliv og Lyngdal kommune, og 
bidra til verdiskaping og vekst i næringslivet. 
 De to siste årene har styret valgt å ikke ansette ny daglig leder, men bruke ressursene på andre måter. 
 
I forbindelse med etablering av ny kommune har det vært ønskelig å revurdere bruken av midlene 
gjennom Vekst i Lyngdal. Det har derfor ikke vært ansatt ny daglig leder, og i ekstraordinært årsmøte 
3.desember 2019 ble det vedtatt å oppløse selskapet og å overføre ressursene og oppgavene til Lyngdal 
kommune med virkning fra 01.01.2020.  
 

SAKSFRAMLEGG
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I henhold til § 12 i vedtektene for Vekst i Lyngdal skal årsmøtet fatte vedtak om anvendelse av midler ved 
oppløsning av selskapet. Følgende vedtak ble fattet: 
 

 
 
 
Årsregnskapet for Vekst i Lyngdal er nå gjort opp med et underskudd på kr 15.000. Egen kapitalen er på kr 
612.000 per 31.12.2019. Det vil påløpe noen kostnader ved sletting av virksomheten.  
 
Lyngdal kommune må ta stilling til om fondet skal opprettes. Det må da lages retningslinjer for dette. Det 
må også vurderes om det er midler innenfor Lyngdal kommunes budsjett videre til å prioritere et årlig 
bidrag til fondet. 
 
 
Vurdering: 
 
Overskytende midler fra Vekst i Lyngdal bør inngå i et næringsfond. Det må vedtas retningslinjer for 
tildeling og utarbeides en god rutine for prosess rundt dette. 
 
Når det gjelder avsetning av midler til årlig påfyll til fondet vil dette være krevende for kommunen ut fra 
den stramme økonomiske situasjonen. 
 
I 2020 ville rammen for Vekst i Lyngdal tilsvare kr 1.400.000. 
 
For en stor del vil arbeidet i Vekst i Lyngdal videreføres i ny kommune. Dette gjelder blant annet arbeidet 
med turistinformasjon, nettsiden Lyngdal.no og profileringen av familiebyen Lyngdal. 
 
Budsjett for området i Lyngdal kommune for 2020 – basert på regnskap i VIL i 2019 og videreføring av 
aktiviteter: 
 
Inntekter:  Kommentar: 
Salg av bistand Hægebostad -          25 000  Basert på avtale om salg av bistand innen næring 
Inntekter brosjyrer -        135 000  Salg av annonser på turistinformasjonsbrosjyrer 
Sum inntekter -        160 000   
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Utgifter:   
Personalkostnader           900 000  Turistsjef 100 stilling, sommerhjelp 

turistinformasjon og sommerhjelp i bibliotek, 
verter turisme 

Porto, telefon, lisenser             47 000   
Salgs- og reklamekostnader           140 000  Trykking mm. 
Markedsføring, nettside           175 000   
Kontingenter           140 000  USUS kr 110.000, andre kontingenter/ samarbeid 

kr 30.000 
Sum utgifter       1 402 000   
Netto utgifter       1 242 000   
 
SUS er næringsklyngen for reiseliv-, kultur- og opplevelser på Sørlandet, og består av over 130 partere 
innen reiseliv. Fylkeskommunen, en rekke kommuner og bedrifter på Agder med i klyngen. Turistsjefen i 
Lyngdal har hatt ansvaret med å utarbeide informasjonsmateriell for kommunene i Lister, og derfor er 
utgiftene og inntektene på dette med i budsjettet her. Arbeidet går i pluss. 
 
Vi må i ny kommune se på om det er mulig å redusere noen kostnader her slik at man kan avsette kr 
200.000 årlig til næringstilskudd, men foreløpig har vi funnet rom for 175.000. Viser til egen sak om 
medlemskap i sammenslutningen «Industrikommunene». Årlig kontingent bør dekkes av midler fra Vekst i 
Lyngdal. 
 
Inntektene i Vekst i Lyngdal var høyere enn kommunens andel pga at det både var andre bidragsytere og 
medlemskontingent. Dette er forklaringen på at det ikke er mer midler til å overføre til næringsfondet. 
 
Kommunestyret må ta stilling til om de ønsker å bruke disse ressursene til overføring til næringsfondet 
når man vurderer kommunens totale økonomiske situasjon. 
 
 
Konklusjon: 
 
Det bør opprettes et fond med retningslinjer som ivaretar midlene etter Vekst i Lyngdal. Det er mulig å 
overføre kr 175.000 årlig av midlene som gikk til Vekst i Lyngdal til et næringsfond.  
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Kommunestyret   

 

Finans- og gjeldsforvaltningsrapport pr. 31.12.2019 - Audnedal 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Finans- og gjeldsforvaltningsrapporten per 31.12.2019 godkjennes. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
I hht Finans- og gjeldsforvaltningsreglementet til Audnedal kommune skal det fremlegges rapport for 
Finans- og gjeldsforvaltningen per 30.04, 31.08 og 31.12 hvert år til kommunestyret. Dette følger også av 
ny kommunelov § 14-13, 3.ledd. 
  
Gjelds- og finansforvaltningen omfatter:   

 Kortsiktig likviditet (penger til daglig drift)   
 Gjeldsportefølje (lånene)  
 Langsiktig likviditet (kraftfond og verdireguleringsfond – penger som har et langsiktig perspektiv)   

  
I ny kommunelov følger kommunens ansvar av § 14-13. Kommunene kan ikke ta vesentlig finansiell risiko i 
finans- og gjeldsforvaltningen, og skal sikre at kommunens løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved 
forfall. Dersom det avdekkes avvik fra finansreglementet skal det iverksettes nødvendige tiltak. 

SAKSFRAMLEGG
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Nye Lyngdal kommune har foreløpig ikke vedtatt nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement, og 
rapporteringen er i forhold til Audnedal kommunes reglement: 
  
Kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer 
vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser ved forfall. 
 
 
Vurdering: 
 
KORTSIKTIG LIKVIDITET:   
  
Kortsiktig likviditet omfatter bankinnskudd på ca kr 70,0 mill per 31.12.2019. Innskuddene er plassert i 
Sparebanken Sør, som er Audnedal kommunes hovedbankforbindelse. For tiden er alt plassert til en 
flytende rente på knyttet til NIBOR 3 mnd + 50 rentepunkter (0,5 %). NIBOR er en samlebetegnelse på 
norsk pengemarkedsrente og nivået er gjennomsnitt av bankenes rente seg imellom. NIBOR ligger på ca 
1,8% nå.  Bankenes sikringsfond garanterer sikkerheten for innskudd på inntil 2 mill per låntaker. 
Sikkerheten for innskuddene er likevel tilfredsstillende. Sparebanken Sør er en solid bank, med god rating 
(ren A) og god egenkapitaldekning.   
  
Risikoen er først og frem knyttet til sikkerheten og likviditeten. Dette er tilfredsstillende ivaretatt. 
Rentenivået er akseptabelt.  
 
GJELDSFORVALTNINGEN:   
  
Gjeldsporteføljen består av lån til egne investeringer og lån til videre utlån: 
 
Type lån Saldo 
Egne lån   175 659 309  
Lån til videre utlån        5 644 191  
Sum   181 303 500  
 
Når det gjelder lån til egne investeringer er dette fire lån i kommunalbanken. Alle er på flytende rente og 
er knyttet til NIBOR 3 mnd med et tillegg på 60 punkter (+0,6 %). Ca kr 10,0 mill av disse er knyttet til 
selvkost. På grunn av en langvarig prosess med kommunereform er det vurdert som mest hensiktsmessig 
å ha disse lånene på flytende rente fram til kommunesammenslåing. I ny kommune bør hele 
gjeldsporteføljen for ny kommune vurderes i forhold til om det skal foretas sikringer i forhold til 
rentenivå. Finans- og gjeldsforvaltningsreglementet i Audnedal kommune tillater at man kan ha inntil hele 
låneporteføljen på flytende rente. 
 
Videre utlån (startlån): Når det gjelder videre utlån har kommunen lånt kr 5,6 mill til videre utlån. Videre 
utlån til innbyggere utgjør kr 3,5 mill., dvs. kr. 2,1 mill står ubrukt. Det har vært lite utlån fra Audnedal 
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kommune de siste to årene. I forhold til tap fungerer ordningen med startlån greit, og vi har ikke hatt tap 
på over 15 år. Det er nå knyttet usikkerhet til et av lånene, slik at det er mulig at kommunen vil realisere 
et tap etter hvert. Det er avsatt kr 236.000 på fond til å dekke tap på startlån. Dette vil dekke et eventuelt 
tap.   
 
I 2019 betalte Audnedal kommune kr 5,6 mill i avdrag på låne til egne investeringer. Det er ingen lån som 
forfaller og må refinansieres i løpet av de neste 12 måneder.  
  
I forhold til forrige rapport er rentenivået omtrent uendret. En renteoppgang på 1 % øker kostnadene på 
lånene med ca kr 1,8 mill.   
  
Risikoen på renteporteføljen er knyttet til rentenivået. Hele låneporteføljen er på flytende rente. På grunn 
av prognoser om lave renteutgifter de nærmeste årene samt sammenslåing med Lyngdal, vurderes 
renterisikoen likevel som akseptabel.   
 
LANGSIKTIG LIKVIDITET:   
Langsiktig likviditet omfatter kraftfondet og verdireguleringsfondet. Selve kraftfondet kan kun brukes til å 
finansiere investeringer eller nedbetale eksisterende gjeld. Ca 3 % av avkastning fra langsiktig likviditet 
brukes til å finansiere kommunens drift.   
  
Verdireguleringsfondet er ment å skulle verdijustere kraftfondet med prisstigning, for at ikke kraftfondet 
skal reduseres i reell verdi. Det fungerer også som et bufferfond for svingninger i avkastning. 
Verdireguleringsfondet kan brukes i drift.  
 
Fond Saldo 31.12.2019 
Kraftfond                       162 187 804  
Verdireguleringsfond                          22 615 444  
Sum langsiktig likviditet                       184 803 248  
 
  
Oversikt over avkastning pr 31.12.2019:  
  
Aktivaklasse Mill kr Kommentar 
Pengemarked/ bank 1,9 Bankinnskudd 
Obligasjoner 2,0 Fond, utlån 
Aksjer 3,0 Egenkapitalbevis banker og aksjer 
Alternative investeringer 0,5 High Yield, hedgefunds 
Eiendom 2,2 API Norge: Norske forretningsbygg 
Sum 9,6  
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Avkastningen per 31.12.2019 er ca kr 9,6 mill, som tilsvarer en avkastning på 5,3 %. Avkastningen i 2019 
har vært svært god og lå ca 3,0 % over det vi hadde fått dersom alt var plassert i bank. Budsjettert 
avkastning i drift var kr 5,5 mill. Ca 1 mill av avkastningen i oversikten er knyttet til verdistigning på et 
eiendomsfond. Dette kan ikke inntektsføres før fondet realiseres. Dette fondet er verdsatt til ca kr 5 mill 
mer enn det er bokført til. 
 
Avkastning utover de 3% avkastning som skal inntektsføres i drift kr 3,1 mill er avsatt til 
verdireguleringsfondet ihht retningslinjene i Finans- og gjeldsforvaltningsreglementet. 
  
Endringer i porteføljen i perioden 01.09-31.12.2019 (siden forrige rapport til kommunestyret):   
Audnedal kommune benytter Griff Kapitalforvaltning til å gi kommunen råd og anbefalinger i forhold til 
finansforvaltningen. Griff Kapitalforvaltning er et uavhengig finansselskap (ikke knyttet til fond som man 
kan investere i). Kommunen har jevnlige møter med Griff Kapitalforvaltning. I møtet 3.desember 2019 ble 
vi anbefalt å spre risikoen noe ved å redusere plasseringene i ett fond og investere disse i et fond hos 
annet selskap (samme type fond). 
 
 Det ble foretatt følgende endring av plasseringene: 

 Innløst andeler i Alfred Berg Nordic Investment grade med kr 12,0 mill (har kr 15,6 mill igjen her 
per 31.12.19) 

 Tegnet andeler i Storebrand Norsk Kreditt IG for kr 12,0 mill 
  
  
Risikotest av langsiktig likviditet: 
I risikotesten er det tatt utgangspunkt i verdier per 01.01.2020. Analysen skal vise hvor mye tap vi tåler 
uten at dette påvirker kommunens drift. Det er viktig at både administrasjonen og kommunestyret forstår 
finansiell risiko og har et bevisst forhold til dette. 
 
Finansiell risiko er risikoen for å tape penger. Hvor stor finansiell risiko man kan ta, avhenger av hva man 
har råd til å tape. Samtidig er det slik at når man tar større risiko, så får man større avkastning av 
pengene. Kommunen må derfor finne en fornuftig balanse mellom hvilken risiko man kan ta opp mot hva 
man kan få i avkastning. Dersom plasseringene har en så stor risiko at det vil kunne påvirke kommunens 
drift, tar kommunen vesentlig finansiell risiko. Da må vi må vi endre plasseringene og redusere risikoen.  
 
Audnedal kommune har hatt tett dialog med profesjonelle uavhengige rådgivere for å sikre oppdatert og 
god informasjon om risikobildet. Kommunen har en portefølje med lav risiko. I 2019 har vi likevel fått 
svært god avkastning. 
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Klasse Verdi 01.01.2020 Hendelse i 2020 Konsekvens Avk i året 

Rentebærende innskudd           95 400 000  Gj.sn. rente øker med 1% 1,00              954 000  

Obligasjoner           31 400 000  Gj.sn. rente øker med 1% 1,00              314 000  

Obilgasjoner, emerging markets             7 000 000   -10,00             -700 000  

High Yield             8 000 000  Verdifall på 20% -20,00          -1 600 000  

Aksjer og egenkapitalbevis           16 900 000  Verdifall på 20%  20,00          -3 380 000  

Hedgefunds                300 000  Verdifall på 10% -10,00               -30 000  

Eiendomsfond, ubelånt           28 000 000  Verdifall på 12% -12,00          -3 360 000  

Reduksjon i fond som følge av bruk av kr 35 mill Kraftfondet til investeringer -7,50           2 625 000  

Sum         187 000 000             -5 177 000  

Inntektsført avkastning i budsjettet for 2020           -4 500 000  

SUM - manglende avkastning i drift - må finansieres med bufferfond          -9 677 000  

Planlagt bruk av verdireguleringsfondet                         -    

Verdireguleringsfond per 01.01.2020           22 615 000  

Rest verdireguleringsfond per 31.12.2019 dersom verdifallet som skissert blir en realitet         12 938 000  

 
Oversikten viser at dersom vi får et fall i finansmarkedene i 2020 som skissert, så vil Lyngdal kommune 
fortsatt ha ca kr 12,9 mill igjen på verdireguleringsfondet. Dette betyr at kommunen ikke tar vesentlig 
finansiell risiko.  
Griff Kapitalforvaltning bekrefter i rapporten per 31.12.2019 at plasseringene er innenfor rammene i 
Finans og gjeldsforvaltningsreglementet. 
  
Lyngdal kommune tar ikke vesentlig finansiell risiko ved dagens portefølje. Plasseringene er også innenfor 
rammene i finans- og gjeldsforvaltningsreglementet  
  
 
Konklusjon: 
 
Kortsiktig likviditet: 

 Risikoen er først og frem knyttet til sikkerheten og likviditeten. Dette er tilfredsstillende ivaretatt. 
Rentenivået er akseptabelt.  

 
Gjeldsforvaltningen: 

 Risikoen på renteporteføljen er knyttet til rentenivået. Hele låneporteføljen er på flytende rente. 
På grunn av prognoser om lave renteutgifter de nærmeste årene samt sammenslåing med 
Lyngdal, vurderes renterisikoen likevel som akseptabel.   

 
Langsiktig likviditet: 

 Lyngdal kommune tar ikke vesentlig finansiell risiko ved dagens portefølje. Plasseringene er også 
innenfor rammene i finans- og gjeldsforvaltningsreglementet. 
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Finans- og gjeldsforvaltningen er tilfredsstillende ivaretatt. 
 
 
Vedlegg: 

1 Porteføljerapport - Audnedal kommune 31.12.2019 
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SAMMENDRAG | Audnedal kommune 31.12.2019

Desember 4. kvartal 2019

AKTIVAKLASSER MNOK % MNOK % MNOK % % % %

Pengemarked / Bank 0,4 0,4% 0,6 0,6% 1,9 2,0% 0,2% 0,3% 0,8%

Obligasjoner 0,1 0,2% 0,3 0,7% 2,0 5,5% 0,2% 0,4% 1,3%

Aksjer 0,6 3,4% 1,3 8,2% 3,0 21,0% -0,1% 0,4% -2,1%

Alternative Investeringer 0,1 0,6% 0,2 2,2% 0,5 6,5% -1,5% -1,3% -6,2%

Eiendom 0,6 2,2% 0,6 2,2% 2,2 8,3% 1,8% 1,0% 3,4%

Total 1,7 0,9% 3,0 1,6% 9,6 5,2% 0,3% 0,3% 0,7%

Valuta 0,0 -4,5% 0,0 -3,3% 0,0 1,0%

Total NOK 1,6 0,9% 3,0 1,6% 9,6 5,3%

AKTIVAKLASSER MNOK %

Pengemarked / Bank 95,4 51,0%

Obligasjoner 38,4 20,5%

Aksjer 16,9 9,1%

Alternative Investeringer 8,4 4,5%

Eiendom 28,0 15,0%

TOTAL 187,1 100,0%

ALLOKERING

AVKASTNING

Absolutt Relativt til indeks

Desember 4. kvartal 2019

Kommentar

I desember fikk alle aktivaklassene positiv 
avkastning. Totalporteføljen endte opp 1,6 
MNOK i perioden, tilsvarende 0,9% på 
tidsvektet basis.

Avkastningen for 2019 samlet sett endte på 
5,3%, tilsvarende 9,6 MNOK. 
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Kommentar

Det var enkelte allokeringsendringer i 
porteføljen i desember, se spesifikasjon side 5 -
"Allokering Risikoklasser".

Eksponeringen er innenfor grensene for alle 
aktivaklassene. For spesifikasjon av 
allokeringsgrenser se side 7 -
"Allokeringsrammer" 

Side 2
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RISIKORAPPORT | Audnedal kommune 31.12.2019

MNOK

Avkastning inneværende år 5,3% 9,6

Volatilitet inneværende år N/A -

Sannsynlighet for avkastning større enn 2.5% N/A

Sannsynlighet for avkastning større enn 5% N/A

Sannsynlighet for avkastning større enn 7.5% N/A

Avkastning inneværende år 5,3% 9,6

Volatilitet inneværende år N/A -

Durasjonsrisiko Total 0,7

Stresstest -4,5% -8,5

Aksjemarkedsfall 25% -2,3% -4,2

Avkastning og 
sannsynlighet ut året

Måltall 
Oppsidescenarie

Spesielle risikomål

NØKKELTALL

FORVENTET RISIKOBIDRAG

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

jan

mar

mai

jul

sep

nov

MÅLOPPNÅELSE INNEVÆRENDE ÅR

7.5% avk 5% avk 2.5% avk

Kommentar

Samlet årsavkastning for 2019 ble 9,6, MNOK, 
tilsvarende 5,3% på tidsvektet basis. 

Det vises ingen søyler for sannsynligheter vedrørende 
avkastningen for året i desember da årets samlede 
avkastning er gitt.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Pengemarked / Bank

Obligasjoner

Aksjer

Alternative Investeringer

Eiendom

ALLOKERING, AVKASTNING OG RISIKO BIDRAG

Risikobidrag Allokering Avkastning

Kommentar

I slutten av måneden utgjorde risikobidraget fra aksjer 
60% av porteføljens svingningsrisiko. Eiendom, 
obligasjoner og alternative investeringer utgjorde 
tilnærmet resten. 

Side 3
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AVKASTNING AKTIVAKLASSER OG RISIKOKLASSER | Audnedal kommune 31.12.2019

Desember 4. kvartal 2019

RISIKOKLASSE MNOK % MNOK % MNOK % % % %

Pengemarked / Bank 0,4 0,4% 0,6 0,6% 1,9 2,0% 0,2% 0,3% 0,8%

Bankinnskudd 0,4 0,4% 0,6 0,6% 1,9 2,0% 0,2% 0,3% 0,8%

Fordringer 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Obligasjoner 0,1 0,2% 0,3 0,7% 2,0 5,5% 0,2% 0,4% 1,3%

Obligasjonsfond Norge IG 0,0 -0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,7% 0,2% 0,1% 0,5%

Obligasjonsfond Norden IG 0,1 0,3% 0,2 0,8% 1,1 4,2% 0,6% 0,9% 3,2%

Emerging Markets 0,0 0,2% 0,1 1,0% 0,9 9,8% -1,3% -1,0% -4,1%

Aksjer 0,6 3,4% 1,3 8,2% 3,0 21,0% -0,1% 0,4% -2,1%

Global 0,1 2,2% 0,2 7,5% 0,7 26,4% -0,1% 0,0% -0,7%

Emerging Markets 0,1 2,8% 0,4 8,6% 0,9 20,8% 0,2% 0,5% 0,9%

Norge Egenkapitalbevis 0,3 4,3% 0,6 8,2% 1,3 19,1% -0,3% 0,5% -4,4%

Alternative Investeringer 0,1 0,6% 0,2 2,2% 0,5 6,5% -1,5% -1,3% -6,2%

High Yield 0,0 0,6% 0,2 2,1% 0,5 7,1% -1,5% -1,2% -5,9%

Hedgefond 0,0 1,2% 0,0 3,4% 0,0 -4,9% -0,8% -1,9% -13,5%

Eiendom 0,6 2,2% 0,6 2,2% 2,2 8,3% 1,8% 1,0% 3,4%

Eiendom - Norge Ubelånt 0,6 2,2% 0,6 2,2% 2,2 8,3% 1,8% 1,0% 3,4%

TOTAL 1,7 0,9% 3,0 1,6% 9,6 5,2% 0,3% 0,3% 0,7%

AVKASTNING

Absolutt Relativt til indeks

Desember 4. kvartal 2019
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Kommentar

Desember ble en ny god måned i finansmarkedene, og 2019 ble et mye bedre år enn vi håpte på for ett år siden. Amerikanske aksjer
var opp over 30% og europeiske aksjer var ikke langt bak, mens EM-aksjer og norske aksjer var opp ca. 20%. Samtidig ga både 
kreditteksponering og renterisiko god avkastning til tross for lave renter og moderate kredittpåslag.

Siste kvartal 2019 ble annerledes enn 4. kvartal 2018. Mest dominerende i dette kvartalet var nok at en del politisk risiko ble redusert. 
Boris Johnson og Toryene fikk en sterk valgseier i Storbritannia og de styrket sitt mandat frem mot ny «Brexit» deadline 31.01. USA 
og Kina ble enig om en «fase 1»-avtale mht. handelskrigen. Samtidig innledes et nytt tiår med en amerikansk likvidering av den 
iranske generalen Soleimani, en hendelse som gjør at geopolitikk også vil bli en viktig markedsdriver i 2020. Makrotallene er relativt 
gode, men vi ser ikke en betydelig bedring i f.eks. tall for industrisektoren globalt. Samtidig er arbeidsledigheten svært lav både i 
Europa, Japan og USA. Europeiske data har den siste perioden vært aggregert bedre enn ventet målt ved Citi Surprise Indeksen. I 
Norge er optimismen tilbake i industri og næringsliv, men boligprisene har hatt en svak utvikling i høst. 

Globale aksjer steg 2,3% (i lokal valuta) til en oppgang for 2019 på 27,3%. Europeiske aksjer steg 2,1% (EUR) og endte året på 26%. 
Aksjer i fremvoksende økonomier steg 2,5% (NOK) og endte året på ca. 20%. Norske aksjer steg bra i desember, opp 3,2%, og den
norske Hovedindeksen endte på en oppgang på 16,5% i 2019. Eika Egenkapitalbevis endte opp 18,3%.

Kredittmarkedene viste en sterk utvikling i 2019. Fallende kredittpåslag og fallende renter bidro til god avkastning innenfor de fleste 
rente- og kredittmarkedene. Spesielt sterkt var høyrente kreditt hvor indeksene ga over 10 % avkastning globalt. Fallende renter
bidro også til god avkastning i investment grade fond som DNB Obligasjon (III) med 3,5 %, men inngang i kredittpåslag bidro til at 
fondene med kort rentedurasjon også ga tilsvarende god avkastning på  3,3 %.

Side 4
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ALLOKERING RISIKOKLASSER | Audnedal kommune 31.12.2019

Inn- / uttak

MNOK % MNOK MNOK %

Pengemarked / Bank 100,6 52,6% -5,6 95,4 51,0%

Bankinnskudd 100,6 52,6% -5,6 95,4 51,0%

Fordringer 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Obligasjoner 38,3 20,1% 0,0 38,4 20,5%

Obligasjonsfond Norge IG 3,7 2,0% 12,0 15,7 8,4%

Obligasjonsfond Norden IG 27,6 14,4% -12,0 15,7 8,4%

Emerging Markets 7,0 3,7% 0,0 7,0 3,7%

Aksjer 16,4 8,6% 0,0 16,9 9,1%

Global 3,3 1,7% 0,0 3,4 1,8%

Emerging Markets 5,2 2,7% 0,0 5,3 2,9%

Norge Egenkapitalbevis 7,9 4,1% 0,0 8,2 4,4%

Alternative Investeringer 8,3 4,4% 0,0 8,4 4,5%

High Yield 8,0 4,2% 0,0 8,0 4,3%

Hedgefond 0,3 0,2% 0,0 0,3 0,2%

Eiendom 27,4 14,4% 0,0 28,0 15,0%

Eiendom - Norge Ubelånt 27,4 14,4% 0,0 28,0 15,0%

Total 191,0 100,0% -5,6 187,1 100,0%

ALLOKERING

IB UB

Pengemarked / Bank

Obligasjoner

Aksjer

Alternative Investeringer

Eiendom

Kommentar

Følgende allokeringsendringer ble foretatt i porteføljen i desember:

- Innløst andeler i Alfred Berg Nordic Investment Grade for 12,0 MNOK
- Tegnet andeler i Storebrand Norsk Kreditt IG for 12,0 MNOK

Netto kontantstrøm inn/ut av porteføljen utgjorde ca. -5,6 MNOK (relatert til driften, uttak av avkastning) 

Side 5
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FORVALTER RAPPORT | Audnedal kommune 31.12.2019

Risikoklasse Forvalter Benchmark Forv. Kap. Desember 4. kvartal 2019 Desember 4. kvartal 2019

Obligasjoner Composite 38,4 0,2% 0,7% 5,5% 0,2% 0,4% 1,3%

Obligasjonsfond Norge IG Storebrand Norsk Kreditt ST4X 15,7 -0,1% 0,0% 0,7% 0,2% 0,1% 0,5%

Obligasjonsfond Norden IG Alfred Berg Nordic Inv Grade ST4X 15,7 0,3% 0,8% 4,2% 0,6% 0,9% 3,2%

Emerging Markets Muzinich Asia Credit EMD HC 7,0 0,2% 1,0% 9,8% -1,3% -1,0% -4,1%

Aksjer Composite 16,9 3,4% 8,2% 21,0% -0,1% 0,4% -2,1%

Global KLP AksjeGlobal Indeks III MSCI World LCL 3,4 2,2% 7,4% 9,4% -0,1% -0,1% 0,0%

Emerging Markets KLP Aksje Fremvoksende Markeder MSCI EM (NOK) 5,3 2,8% 8,6% 20,8% 0,2% 0,5% 0,9%

Norge Egenkapitalbevis Eika Egenkapitalbevis Egenkapitalbevis 8,2 4,3% 8,2% 19,1% -0,3% 0,5% -4,4%

Alternative Investeringer Composite 8,4 0,6% 2,2% 6,5% -1,5% -1,3% -6,2%

High Yield DNB High Yield BofAML Global High Yield USD 8,0 0,6% 2,1% 7,1% -1,5% -1,2% -5,9%

Hedgefond Harbinger Capital Partners HFR Event Driven 0,3 1,2% 3,4% -4,9% -0,8% -1,9% -13,5%

Eiendom Composite 28,0 2,2% 2,2% 8,3% 1,8% 1,0% 3,4%

Eiendom - Norge Ubelånt Aberdeen Property Investors Eiendomsfond Norge Eiendom 28,0 2,2% 2,2% 8,3% 1,8% 1,0% 3,4%

*I Pengemarked / Bank er bankinnskudd og fordringer utelatt

Forvalteravkastning I forhold til indeks

AVKASTNING
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Storebrand Norsk Kreditt Alfred Berg Nordic Inv
Grade

Muzinich Asia Credit KLP AksjeGlobal Indeks III KLP Aksje Fremvoksende
Markeder

Eika Egenkapitalbevis DNB High Yield Harbinger Capital Partners Aberdeen Property
Investors Eiendomsfond

Norge

FORVALTERAVKASTNING RELATIV TIL REFERANSEINDEKS

Desember 4. kvartal 2019

Kommentar

Totalt hadde porteføljen 0,3% meravkastning ift. indeks i desember og endte på 0,7% foran indeks akkumulert i 2019
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ALLOKERINGSRAMMER | Audnedal kommune 31.12.2019

 Faktisk

Forventet risiko Aktivaklasse Forventet omsettelighet / likviditet Min. allok. Maks. allok. Allokering

Lav (< 5% vol) Pengemarked / Bank God 0,0% 100,0% 51,0%

Middels (5-12% vol) Omløpsobligasjoner Middels 0,0% 30,0% 20,5%

Lav (< 5% vol) Obligasjoner hold-til-forfall Dårlig 0,0% 20,0% 0,0%

Høy (>12% vol) Aksjer inkl. hedgefond, high yield og konvertible Middels 0,0% 50,0% 13,5%

Middels (5-12% vol) Eiendom Dårlig 0,0% 30,0% 15,0%

FAKTISK ALLOKERING OG RAMMER

Kommentar

Allokeringen er innenfor rammen for alle aktivaklassene
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VALUTAEKSPONERING | Audnedal kommune 31.12.2019

Valuta Long Short

Lokal valuta Lokal valuta Lokal valuta NOK Urealisert Realisert i 2019 Desember 4. kvartal 2019

USD 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto eksponering Valuta kontrakter Avkastning MNOK

EKSPONERING

 0,00
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NETTO VALUTAEKSPONERING PER VALUTA

Side 8

27



VALUTAKONTRAKTER | Audnedal kommune 31.12.2019

Navn Forvalter Valuta Antall Terminkurs Markedskurs Urealisert Handelsdato Forfallsdato

MILL MNOK

TOTAL 0,0

Valutakontrakter
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Likviditetsrapport | Audnedal kommune 31.12.2019

Likviditet

RISIKOKLASSER MNOK %

Pengemarked / Bank 95,4 51,0%

Bankinnskudd 95,4 51,0% Høy

Fordringer 0,0 0,0% Lav

Obligasjoner 38,4 20,5%

Obligasjonsfond Norge IG 15,7 8,4% Høy

Obligasjonsfond Norden IG 15,7 8,4% Høy

Emerging Markets 7,0 3,7% Høy

Aksjer 16,9 9,1%

Global 3,4 1,8% Høy

Emerging Markets 5,3 2,9% Høy

Norge Egenkapitalbevis 8,2 4,4% Høy

Alternative Investeringer 8,4 4,5%

High Yield 8,0 4,3% Middels

Hedgefond 0,3 0,2% Middels

Eiendom 28,0 15,0%

Eiendom - Norge Ubelånt 28,0 15,0% Lav

Total 187,2 100,0%

Desember

Allokering

MARKEDSLIKVIDITET

Lav
15 %

Middels
4 %

Høy
81 %

Likviditetsfordeling
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STRESSTEST | Audnedal kommune 31.12.2019

Markedsverdi Durasjon Verdifall Verdifall

Risikoklasse (MNOK) i 2019 i % (MNOK)

Pengemarked / Bank, Bankinnskudd 95,4 0,01 0,0% 0,0

Pengemarked / Bank, Fordringer 0,0 - 1,0% 0,0

Obligasjoner, A-BBB Norge 15,7 3,30 3,3% 0,5

Obligasjoner, A-BBB Global 15,7 0,69 0,7% 0,1

Obligasjoner, Emerging markets 7,0 3,93 3,9% 0,3

Aksjer, Norge Egenkapitalbevis 8,2 - 20,0% 1,6

Aksjer, Global 3,4 - 20,0% 0,7

Aksjer, Emerging Markets 5,3 - 20,0% 1,1

High Yield 8,0 - 10,0% 0,8

Hedgefond 0,3 - 10,0% 0,0

Eiendom - Norge Ubelånt 28,0 - 12,0% 3,4

TOTAL 187,2 4,5% 8,5

STRESSTEST ETTER RISIKOKLASSE

Kommentar

- Stresstesten tar utgangspunkt i Finanstilsynets stresstest II for skade- og
livsforsikringsselskaper med enkelte modifikasjoner og forenklinger

- Beregningen forutsetter videre drift og perfekt samvariasjon mellom de alle
markeder med hensyn til beregnet tapspotensial for porteføljen. Samlet
tapspotensial fremkommer derfor som simpel summering av aktivaklassenes 
potensielle tap

- For ordinære rentebærende investeringer beregnes potensielt tap som 1% positiv
renteendring multiplisert med durasjonen. Dersom durasjonen er 3, er dermed
potensielt verditap 3%

- For high yield, konvertible obligasjoner og hedgefond er fallfaktoren satt til 10%.
- For aksjer er fallfaktoren satt til 20%
- For high yield, konvertible obligasjoner og hedgefond er fallfaktoren satt til 10%
- For aksjer er fallfaktoren satt til 20%
- For ubelånt eiendom er fallfaktoren satt til 12% 
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Porteføljekostnader | Audnedal kommune 31.12.2019

Kroner Prosent Kroner Prosent Kroner Prosent

Rapportert avkastning 1 640 311 0,87 % 2 956 974 1,57 % 9 585 032 5,25 %

Avkastning før kostnader 1 676 079 0,89 % 3 062 125 1,63 % 10 001 337 5,48 %

Avkastning etter alle kostnader 1 618 823 0,86 % 2 893 000 1,54 % 9 330 693 5,11 %

Desember Per år 4. kvartal Per år 2019 Per år

Akkumulert Prosent Akkumulert Prosent Akkumulert Prosent

Totale kostnader 57 256 0,36 % 169 125 0,35 % 670 644 0,36 %

Rådgivningshonorar 20 961 0,13 % 62 207 0,13 % 246 800 0,13 %

Produkthonorarer 35 826 0,22 % 105 441 0,22 % 417 809 0,22 %

Fondshonorar 36 438 0,23 % 160 594 0,34 % 516 963 0,28 %

Returprovisjon -611 0,00 % -55 153 -0,12 % -99 154 -0,05 %

Depotkostnad fond 205 0,00 % 593 0,00 % 2 266 0,00 %

Transaksjonskostnader 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %

Tilretteleggingsprovisjon 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %

Forvaltningsprovisjon 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %

Investeringshonorar 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %

Direkte depothonorar 263 0,00 % 884 0,00 % 3 770 0,00 %

Kostnader

Desember 4. kvartal 2019

Kommentar

Avkastning før kostnader viser hva avkastningen ville vært dersom det ikke var noen kostnader forbundet med porteføljen
Avkastning etter alle kostnader inkluderer også kostnader som f.eks. Griff Kapitals rådgivningshonorar

- Totale kostnader viser summen av alle kostnader hvor prosentsatsen er gjennomsnittlig årlig kostnad
- Rådgivningshonorar er Griff Kapitals honorar (inkludert moms)
- Produkthonorar er basert på fondets løpende honorarsats inkludert rabatter. Inneholder både produkter anbefalt av Griff 
Kapital og produkter initiert av kunden selv
- Returprovisjoner går uavkortet tilbake til kunden
- Depotkostnader fond er kostnader knyttet til enkeltfond på depotplattformer

Merk at rapporteringen gjennom året er et estimat, og først ved årsskiftet har man oversikt over alle kostnader
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Porteføljekostnader | Audnedal kommune 31.12.2019

Antatte kostnader Løpende kostnad

Harbinger Class L Holdings Series 10 2,0%

Harbinger Class PE Holdings Series 10 2,0%

Harbinger Class PE Holdings Series 01-10 2,0%

Harbinger Class L Holdings Series 01- 10 2,0%

Harbinger Class PE Holdings Series 04-10 2,0%

Harbinger Class L Holdings Series 04- 10 2,0%

Harbinger Class L Holdings Series 07- 10 2,0%

Harbinger Class PE Holdings Series 07-10 2,0%

Produkter som ikke er direkte med i kostnadsberegningene Produkttype

Receivables Enkeltinstrument

NOK Bankinnskudd Audnedal Enkeltinstrument

Audnedal Kommune innkalt kapital API Enkeltinstrument

USD Audnedal Nordea Enkeltinstrument

EUR Audnedal Nordea Enkeltinstrument

NOK Audnedal DNB Enkeltinstrument

Kostnader - andre forutsetninger
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REFERANSEINDEKSER | Audnedal kommune 31.12.2019

Risikoklasse Indeks Vekt UB Avkastning Desember Avkastning 2019

Pengemarked / Bank Bankinnskudd ST1X 51,0% 0,2% 1,2%

Pengemarked / Bank Fordringer ST2X 0,0% 0,2% 1,1%

Obligasjoner Obligasjonsfond Norge IG ST4X 8,4% -0,3% 1,0%

Obligasjoner Obligasjonsfond Norden IG ST4X 8,4% -0,3% 1,0%

Obligasjoner Emerging Markets EMD HC 3,7% 1,4% 14,4%

Aksjer Global MSCI World (NOK) 0,0% -1,7% 29,0%

Aksjer Global MSCI World LCL 1,8% 2,3% 27,3%

Aksjer Emerging Markets MSCI EM (NOK) 2,9% 2,5% 19,7%

Aksjer Norge Egenkapitalbevis Egenkapitalbevis 4,4% 4,6% 24,6%

Alternative Investeringer High Yield BofAML Global High Yield USD 4,3% 2,1% 13,7%

Alternative Investeringer High Yield BofAML European High yieldTR Hdg EUR 0,0% 1,1% 11,4%

Alternative Investeringer Hedgefond HFR Rel Value Arb 0,0% 1,0% 6,6%

Alternative Investeringer Hedgefond HFR Macro 0,0% 0,3% 4,8%

Alternative Investeringer Hedgefond HFR Market Dir 0,0% 0,9% 6,8%

Alternative Investeringer Hedgefond HFR Event Driven 0,2% 2,0% 10,0%

Alternative Investeringer Hedgefond HFR Equal Weight 0,0% 0,7% 5,3%

Eiendom Eiendom - Norge Ubelånt Eiendom 15,0% 0,4% 4,7%

Eiendom Eiendom - Norge Ubelånt <Instrument avkastning> 0,0% - -

Composite indeks 0,5% 4,5%

REFERANSEINDEKSER FOR PORTEFØLJEN

Side 14
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 Arkivreferanse: 2020/2358-1 
 Arkivkode: 251 
 Saksbehandler: Alla Steffensen 
 Adm.enhet: Økonomi 
 Dato: 11.02.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 27.02.2020 10/2020 

Kommunestyret   

 

Opptak av startlån i Husbanken for videreformidling 2020 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Kommunestyret vedtar 
• En økning av rammen i investeringsbudsjettet for 2020 på 30 mill. for utlån finansiert med 

tilsvarende lån i Husbanken og 
• Opptak av lån i Husbanken på 30 mill. med nedbetaling over inntil 30 år.   
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Startlån er en behovsprøvd låneordning som legger til rette for at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få 
mulighet til etablering, refinansiering, tilpasning og utbedring gjennom bruk av startlånmidler.  
 
Lyngdal kommune har søkt om 30 mill. i Husbanken til videreformidling av startlån for 2019. Lånemidler 
vil bli utbetalt når det foreligger bekreftelse til Husbanken på kommunestyrets vedtak.  
 
Det er stor etterspørsel i kommunen om startlån, men etter endringer i regelverket er det færre som er 
kvalifisert til å søke. Kommunen søkte om 15 mill. i 2019. 
 
De startlån som innvilges av kommunen har som hovedregel en løpetid på 30 år med jevn nedbetaling 
(serielån), mens løpetiden på kommunens innlån er i overensstemmelse med Husbankens standardvilkår.   

SAKSFRAMLEGG
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Økte utgifter til renter og avdrag dekkes av tilsvarende økning i inntekter fra renter og avdrag ved utlån. I 
tillegg dekker termingebyr og påslaget på renten på inntil 0,25 % poeng kostnadene til forvaltningen av 
startlånene. 
Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 % av lånebeløpet, mens staten har risikoen for de siste  
75 %. 
 
Vurdering: 
I samråd med servicesenter helse og velferd foreslås det derfor at det i investeringsbudsjettet for 2020 
innarbeides en ramme på 30 mill. for startlån.  Med dette opptaket antas årets behov å være dekket. 
 
Selv om lånene er tapsutsatte, så medfører ordningene med tapsdeling og tapsfond at kommunens årlige 
nettotap blir nokså beskjedne.  Rentemarginen på 0,25 %-poeng antas å dekke en betydelig del av 
kommunens ressursbruk på ordningen.   
 
Konklusjon: 
Startlån er et viktig boligpolitisk virkemiddel og det anbefales derfor at utlånsrammen økes med opptak 
av 30 mill. i inneværende år.
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 Arkivreferanse: 2019/25-12 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Ann Karin Fuglestad 
 Adm.enhet: Lyngdal Kommune 
 Dato: 14.02.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 27.02.2020 11/2020 

 

Møtegodtgjørelser for folkevalgte i lovpålagte råd - fortolkning av reglementet 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Folkevalgte som møter i de lovpålagte rådene Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
Ungdomsrådet godtgjøres med halv sats når de møter i andre møter enn egne rådsmøter. Dette 
innbefatter møter i arbeidsgrupper, informasjonsmøter, opplæring, konferanser og temamøter.  
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret vedtok 21.11.2019 et reglement for møtegodtgjørelse for folkevalgte. I reglementet 
fremkommer det ikke klart hvordan medlemmer av de lovpålagte rådene Eldrerådet, Råd for personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet skal godtgjøres i møter utover selve rådsmøtene.  

I reglementet står det følgende under utvalg, nemnder og råd:  

Utvalg, nemnder og råd   

Møtende medlemmer av følgende utvalg godtgjøres med kr. 2000 pr møte. Leder godtgjøres med kr. 
3000 pr. møte:   

 Utvalg barn og oppvekst  
 Utvalg helse og velferd  
 Utvalg kultur og samskaping 
 Utvalg miljø, plan og teknisk 
 Kontrollutvalget   

SAKSFRAMLEGG
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Møter i andre utvalg, råd og komiteer som er vedtatt av kommunestyret, formannskapet eller et av 
utvalgene skal godtgjøres med kr 1200 pr møte så fremt det ikke blir gitt annen godtgjørelse. Leder 
godtgjøres med kr. 1500 pr møte.   

Folkevalgtes deltakelse på informasjonsmøter, opplæring, konferanser og temamøter etter invitasjon fra 
administrasjonen, godtgjøres med kr. 1200 pr møte.  

Krav om møtegodtgjøring fremsettes av den folkevalgte dersom ikke en representant fra 
administrasjonen er til stede og foretar registrering.   

Særskilt for ungdomsrådet og partssammensatt utvalg: 

 Møtende medlemmer i ungdomsrådet godtgjøres med kr. 750,- per møte  
 Møtende medlemmer og varamedlemmer av partssammensatt utvalg, som ikke er 

politisk valgt, godtgjøres med kr. 1200 pr møte.   
 
Som det fremgår av reglementet får medlemmer av de faste utvalgene kr. 2000,- pr møte og kr 1200,- på 
møter som skjer etter invitasjon fra administrasjonen. I slike møter skjer det ikke saksbehandling, men har 
preg av informasjon, opplæring eller dialogmøter.  

Av reglementet fremgår det også at medlemmer av de lovpålagte rådene får kr. 1200,- per møte i 
Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse. For ungdomsrådet er møtesatsen kr. 750,- per 
møte. Det fremkommer ikke hva slags godtgjøring som skal gis dersom representantene deltar på 
opplæring, informasjonsmøter mv.  

 

Vurdering: 
Det anses som rimelig at medlemmer av de lovpålagte rådene blir godtgjort for deltakelse også på 
opplæringsmøter, deltakelse i arbeidsgrupper, temamøter med mer. Samtidig krever slike møter normalt 
mindre forberedelser. Kommunedirektørens vurdering er at møtesatsen bør reduseres også for 
rådsmedlemmer når de deltar på slike møter. 

Konklusjon: 
I reglementet for møtegodtgjørelser vedtatt av kommunestyret den 21.11.2019 står det at 
Formannskapet er tillagt avgjørelse omkring tolkning vedrørende økonomiske vilkår.  

Det foreslås at folkevalgte som møter i de lovpålagte rådene Eldrerådet, Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og Ungdomsrådet godtgjøres med halv sats i andre enn møter enn rådsmøter. 
Dette innbefatter møter i arbeidsgrupper, informasjonsmøter, opplæring, konferanser og temamøter.  
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 Arkivreferanse: 2020/2547-3 
 Arkivkode: U30 
 Saksbehandler: Kristine Valborgland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 17.02.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 27.02.2020 12/2020 

 

Vurdering av medlemskap i sammenslutningen "industrikommunene" 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Lyngdal kommune bør søke medlemskap i sammenslutningen «Industrikommunene». Utgiftene til 
kontingent dekkes av rammen for «Plan og Næring». 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Industrikommunene er en sammenslutning av kommuner som ønsker å ha et spesielt fokus på industrien 
i kommunen sin. Alle kommuner som er vertskap for industribedrifter kan søke medlemskap. Lyngdal 
kommune har blitt oppfordret av Farsund og Kvinesdal kommuner om å søke medlemskap. 
 
Sammenslutningen har følgende visjon: 
 
Industrikommunene skal arbeide for: 

 å sikre kommunene en andel av verdiskapingen av lokal næringsvirksomhet 
 forsvare den lokale beskatningsretten, 
 ivareta kommunenes interesser ved fastsettelse av industrielle rammevilkår og utvikling 
 påvirke samfunnets holdninger til industrien og  
 styrke kommunenes kompetanse om næringsutvikling. 

 
I arbeidsprogrammet for 2020 er det prioritert en rekke hovedsatsingsområder, her er et utdrag: 

SAKSFRAMLEGG
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 En andel av lokal verdiskaping må tilfalle kommunen i form av skatter.  
o Kommunene mottar ikke lenger en del av selskapsskatten fra de lokale bedriftene. 

 Synliggjøring av kommunenes oppgaver og plikter overfor industrien. 
o Vi må være gode tilretteleggere for både eksisterende industri og nyetableringer. 

 Miljøkrav og CO₂-kompensasjon 
o Det skal stilles forpliktende klima og miljøkrav som sikrer forutsigbarhet og like 

konkurransevilkår. Industrikommunene skal arbeide for en CO₂-kompensasjon som 
sikrer at arbeidsplasser ikke flyttes til land med mindre strenge miljøkrav. 

 
Se www.industrikommunene.com for mer opplysninger. 
 
Kontingent for medlemskap fastsettes av årsmøtet. For 2020 utgjør medlemskap kr. 25 000 per 
kommune. 
 
Vurdering: 
 
Industrikommunene ser ut til å være et godt nettverk med en faglig tyngde. Industrikommunene kan 
tilføre Lyngdal kommune både kompetanse og bistand i viktige saker i forhold til industrien vår. Det er 
også viktig at vi arbeider godt sammen i Listerregionen med våre nabokommuner. Lyngdal kommune har 
en god industri som er en viktig ressurs i samfunnet i form av arbeidsplasser og verdiskaping. 
Medlemskap i «Industrikommunene» kan bidra til at vi bedre kan ivareta rolle som kommunen har 
overfor industrien vår. 
 
Årlig kontingent vurderes som akseptable i forhold til den nytten som kommunen kan få igjen for dette 
nettverket. 
 
Konklusjon: 
 
Lyngdal kommune bør søke medlemskap i nettverket. 
 
 
Vedlegg: 

1 Arbeidsprogram 2019-2020 
2 Vedtekter industrikommunene 
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Arbeidsprogram  

Vedtatt på Industrikommunenes årsmøte 3. juni 2019 

1.  Formål 

Industrikommunene skal arbeide for å fremme medlemskommunenes økonomiske og næringsmessige 
interesser i tilknytning til industriell virksomhet som er lokalisert i medlemskommunene. 
Industrikommunene skal arbeide for å styrke lokal beskatningsrett, ivareta medlemskommunenes 
interesser ved fastsettelse av industrielle rammevilkår og utvikling, påvirke samfunnets holdninger til 
industrien og styrke medlemskommunenes kompetanse om næringsutvikling.  

Industrikommunene og medlemskommunene vil særlig arbeide innenfor følgende saksområder: 

2. En andel av lokal verdiskapning må tilfalle kommunene i form av skatter 

Industrikommunene skal arbeide for at kommunene beholder en andel av verdiskapningen lokalt. I det 
europeiske charter om lokalt selvstyre står det i Artikkel 9 nr. 3 at «En viss andel av de ressurser lokale 
myndigheter disponerer skal stamme fra lokale skatter og gebyrer som de selv innenfor lovens grenser 
har myndighet til å fastsette satsene for».  

Kommunene mottar ikke lenger en andel av selskapsskatten, og eiendomsskatt på verk og bruk er 
vedtatt avviklet med en overgangsordning på syv år. Begge endringene innebærer en omfordeling hvor 
staten øker sine inntekter på bekostning av kommunene. Industrikommunene vil arbeide for en 
gjennomgang av skatteordningene med sikte på å sikre at kommunene mottar sin andel gjennom 
direkte skatter og avgifter fra lokal næringsvirksomhet.  

3. Synliggjøring av kommunenes oppgaver og plikter overfor industrien 

Industrikommunene ønsker å være gode tilretteleggere både for eksisterende industri og 
nyetableringer.  

Industrikommunene vil synliggjøre hvilke oppgaver og plikter kommunene har overfor industrien og 
bedriftenes ansatte, og dermed øke forståelsen for at disse oppgavene og plikter må finansieres 
gjennom lokale skatter og avgifter.  

4. Miljøkrav og CO2-kompensasjon  

Industrikommunene vil arbeide for at det stilles forpliktende klima- og miljøkrav som sikrer 
forutsigbarhet og like konkurransevilkår. 

Industrikommunene skal arbeide for en CO2-kompensasjon for økningen i kraftprisen for kraftintensiv 
industri som følge av EUs kvotesystem. Kompensasjonen skal hindre at industrien flytter til land med 
mindre streng klimaregulering. Forskrift om CO2-kompensasjon for industrien gjelder frem til 31. 
desember 2020. I Industrimeldingen, Meld. St. 27 (2016-2017), heter det at regjeringen har som 
ambisjon å videreføre CO2-kompensasjon også etter 2020.  

Industrikommunene vil arbeide for å sikre CO2-kompensasjon også etter 2020. 

5. Prosess21 – Strategisk samhandlingsforum 

Prosess21 er et overordnet strategisk samhandlingsforum for prosessindustrien. Forumets 
hovedoppgave vil være å angi hvordan norsk prosessindustri kan og bør bidra i den norske 
klimadugnaden, herunder anbefale nye tiltak og hvordan dagens innsats kan gjøres smartere. Endelig 
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rapport fra Prosess21 skal overleveres til Nærings- og fiskeridepartementet vinteren 2021, men 
forumet vil også levere strategiske råd og anbefalinger underveis. 

Industrikommunene vil delta med innspill til Prosess21.  

6. Tilrettelegging for fibernett, bredbånd og digitalisering 

I mange industrikommuner står industrien foran store utfordringer når det gjelder digitalisering. 
Digitalisering krever robust infrastruktur. Det digitale skillet øker internt i Norge, og bredbånd blir 
trukket frem som en av de viktigste bærebjelkene for et levedyktig samfunn, sammen med vann, vei 
og strøm.  

Industrikommunene vil arbeide for å sikre gode rammevilkår for digitalisering og økt 
bredbåndsutbygging i hele Norge. 

7. Norge som datasenternasjon 

Regjeringen har lagt frem en strategi for å gjøre Norge til verdens beste datasenterland.  

Industrikommunene vil arbeide for at kommunene får en andel av verdiskapningen for denne nye 
industrien og at bedriftene ser seg tjent med at en andel av verdiskapningen fra datasentrene skal ligge 
igjen lokalt. 

8. Utjevning av nettleie 

Geografi og klima påvirker nett-tariffene. Som følge av dagens regelverk varierer nett-tariffene 
betydelig i ulike deler av landet. Stortinget har bedt departementet om å utrede en likere nettleie, se 
Innst. 177 S (2017-2018) og Stortingets vedtak 84 i tilknytning til Statsbudsjettet 2019. 

Industrikommunene vil arbeide for en likere nett-tariff og en utjevning av den konkurranseulempen 
regelverket for nett-tariffering har ført til for store deler av industrien i Distrikts-Norge. 

9. Konsesjonskraft og kraftintensiv industri 

Etablering av ny industri har aktualisert spørsmålet om hvordan kommunenes konsesjonskraftmengde 
skal beregnes. Kommunens rett til konsesjonskraft er begrenset til behovet til «alminnelig 
elektrisitetsforsyning», mens forbruket til «kraftintensiv industri og treforedling» faller utenfor.   

Begrunnelsen for å skille mellom alminnelig elektrisitetsforsyning og kraftintensiv industri er ikke 
lenger tilstede som følge av at ordningen med Stortingsbestemte priser til industrien er avviklet. 
Industrikommunene vil arbeide for at hele forbruket regnes med ved fastsettelse av 
konsesjonskraftmengden. 

10. EUs energimarkedspakker 

Industrikommunene vil informere medlemskommunene om konsekvensene av EUs 
energimarkedspakker.  

11. Havnespørsmål 

Industrikommunene vil arbeide for at medlemskommuner interesser i spørsmål om havneindustri 
ivaretas, herunder følge opp regjeringens varslede nye havne- og farvannslov. Industrikommunene vil 
samordne kommunenes innspill og bidra med kompetansehevning i relevante havnespørsmål. 
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VEDTEKTER  

Vedtatt på Industrikommunenes årsmøte 31. mai 2018, revidert på årsmøtet 3. juni 2019 

 

§ 1 Formål  

(1) Industrikommunene skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i alle saker av 
økonomisk og næringsmessig betydning i tilknytning til industriell virksomhet lokalisert i 
medlemskommunene.  
 

(2) Industrikommunene skal arbeide for å sikre kommunene en andel av verdiskapingen av lokal 
næringsvirksomhet, herunder forsvare den lokal beskatningsrett, ivareta medlemskommunenes 
interesser ved fastsettelse av industrielle rammevilkår og utvikling, påvirke samfunnets holdninger 
til industrien og styrke medlemskommunenes kompetanse om næringsutvikling.  
 

(3) Industrikommunene er partipolitisk nøytral.  

§ 2 Medlemskap  

(1) Alle kommuner som er vertskap for industribedrifter kan være med i organisasjonen.  
 

(2) Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen 1. juni 
før det år medlemskapet opphører.  

§ 3 Årsmøte  

(1) Årsmøtet er organisasjonens øverste organ og avholdes en gang i året. Alle medlemskommuner 
har rett til å delta. Årsmøtet holdes til tid og sted som landsstyret fastsetter.  
 

(2) Innkalling til Årsmøtet sendes medlemskommunene minst 2 måneder i forveien. Saksdokumenter 
sendes medlemskommunene minst 1 måned i forveien.  
 

(3) Årsmøtet behandler og godkjenner årsmelding og regnskap for det foregående år, og fastsetter 
budsjett for det kommende år. Årsmøtet fastsetter også arbeidsprogrammet for kommende år.  
 

(4) Årsmøtet velger organisasjonens leder. Leder velges for to år. Gjenvalg av leder kan skje for to 
perioder, slik at maksimal sammenhengende funksjonstid som leder er seks år. Valg av leder og 
leders funksjonstid er uavhengig av valg på landsstyremedlemmer og funksjonstid som 
landsstyremedlem.  
 

(5) Årsmøtet fastsetter lederhonorar og møtegodtgjørelser for landsstyremedlemmer.  
 

(6) Årsmøtet velger medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Valg til 
valgkomiteen rullerer, slik at det på hvert Årsmøte er én plass på valg for en periode på tre år. 
Valgkomiteens medlemmer skal ha tilhold i ulike landsdeler. Medlemmer av landsstyret er ikke 
valgbare til valgkomite. Medlemmer av valgkomiteen fratrer vervet hvis de blir valgt til landsstyret.  
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(7) Årsmøtet ledes av to dirigenter, som velges på møtet. Dagsorden fastsettes av landsstyret og 
utsendes samtidig med innkallingen til Årsmøtet.  
 

(8) Vedtak på Årsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver kommune har en stemme, men 
samtlige delegater har tale- og forslagsrett. Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært Årsmøte 
når det selv finner det nødvendig, eller når minst ¼ av medlemskommunene krever det.  

§ 4 Landsstyret 

(1) Landsstyret er organisasjonens øverste organ mellom Årsmøtene.  
 

(2) Landsstyret består av en representant fra hvert fylke, med et personlig varamedlem. Valg av 
landsstyremedlem og varamedlem gjøres av Årsmøtet.  
 

(3) Landsstyremedlem med personlig varamedlem velges for en periode av 2 år. Gjenvalg kan skje for 
ytterligere to perioder, slik at maksimal sammenhengende funksjonstid blir 6 år. Begrensningen i 
funksjonstid gjelder ikke for tid som varamedlem. Funksjonstid som leder teller ikke med i 
funksjonstid som landsstyremedlem. Landsstyremedlem og varamedlem skal på forespørsel gi 
valgkomiteen beskjed om de søker gjenvalg i god tid før Årsmøtet. 
 

(4) Valgbare til landsstyret er ordfører, varaordfører eller formannskapsmedlem i en 
medlemskommune. Ved vesentlige endringer i forutsetninger for valget, kan fylkesmøtet foreta 
nyvalg i løpet av valgperioden. Et flertall av medlemskommunene i et fylke kan treffe beslutning 
om slikt fylkesmøte. 
 

(5) Landsstyrets medlemmer står til valg på annethvert Årsmøte. På hvert Årsmøte står halvparten av 
landsstyret på valg. 
 

(6) Landsstyrets møter ledes av lederen. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av 
stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 
 

(7) Landsstyret leder Industrikommunenes virksomhet mellom Årsmøtene, og legger fram regnskap 
og forslag til budsjett samt årsmelding for Årsmøtet. Landsstyret avgir uttalelser på 
organisasjonens vegne. Landsstyret kan beslutte å nedsette underutvalg som får mandat til å 
arbeide med særskilte saker. 
 

(8) Landsstyret kaller inn til Årsmøte og foreslår dagsorden. Innkalling til landsstyremøter bør 
utsendes senest 14 dager i forveien med forslag til dagsorden. 

§ 5 Arbeidsutvalget  

(1) Landsstyret velger blant sine medlemmer fire personer, herunder en nestleder, som utgjør 
arbeidsutvalget sammen med leder. Landsstyret velger nestleder og medlemmer av 
arbeidsutvalget for en periode av ett år. 

  
(2) Arbeidsutvalget skal ha medlemmer av begge kjønn og fra ulike landsdeler. Arbeidsutvalget bør ha 

en bred partipolitisk representasjon.  
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(3) Arbeidsutvalget forbereder sammen med sekretariatet landsstyremøte og foreslår dagsorden. For 
øvrig utfører arbeidsutvalget de oppgaver det til enhver tid blir pålagt av landsstyret.  

§ 6 Valgkomiteen  

(1) Valgkomiteen skal samordne valg på landsstyremedlem i de enkelte fylker slik at det nye 
landsstyret sikres en best mulig kjønnsbalanse og en bred partipolitisk representasjon. 
Valgkomiteen har ikke besluttende myndighet, men skal gi råd og veiledning til de enkelte 
medlemskommuner innenfor gjeldende vedtekter.  
 

(2) Valgkomiteen skal fremme skriftlig forslag for Årsmøtet på valg av leder, jf. § 3 nr. 4.  
 

(3) Valgkomiteen skal fremme skriftlig forslag for Årsmøtet på lederhonorar og møtegodtgjørelser for 
landsstyremedlemmene, jf. § 3 nr. 5.  

 
(4) Valgkomiteen skal fremme skriftlig forslag for Årsmøtet på valgkomite, jfr. § 3 nr. 6.  

 
(5) De skriftlige forslagene fra valgkomiteen til Årsmøtet skal sendes ut til medlemskommunene 

senest en måned før Årsmøtet.  
 

(6) Valgkomiteen skal fremme forslag til det nye landsstyret på valg av nestleder og arbeidsutvalg 
blant de valgte landsstyrerepresentantene.  

§ 7 Sekretariatet  

(1) Sekretariatet står for innkalling til Årsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og for den 
daglige korrespondansen.  
 

(2) Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, fører medlemsarkiv og saksarkiv. 
Sekretariatet utarbeider forslag til årsmelding og utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av 
Industrikommunenes organer.  

 
(3) Landsstyret skal hvert fjerde år ta stilling til hvor sekretariatsfunksjonen skal lokaliseres.  

 § 8 Kontingent 

(1) Industrikommunenes utgifter dekkes ved en årlig kontingent som forfaller til betaling innen 
utløpet av februar hvert år.  
 

(2) Kontingentens størrelse fastsettes av Årsmøtet i forbindelse med budsjettvedtak.  

§ 9 Årsmelding  

(1) Årsmeldingen skal bl.a. inneholde referat av de sentrale saker organisasjonen har arbeidet med i 
foregående år.  
 

(2) Årsmeldingen sendes medlemskommunene hvert år sammen med saksdokumentene til Årsmøtet.  
 

(3) Budsjett fremlegges for første kalenderår etter det år Årsmøtet holdes.  
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§ 10 Revisjon 

(1) Regnskapet revideres av statsautorisert revisor.  

§ 11 Vedtektsendringer  

(1) Forslag til vedtektsendringer må være sekretariatet i hende senest seks uker før Årsmøtet.  
 

(2) Forslag til vedtektsendringer sendes medlemskommunene sammen med de øvrige 
saksdokumenter senest en måned før Årsmøtet, jfr. § 3 nr. 2.  
 

(3) Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på Årsmøtet.  
 

(4) Vedtektsendringer trer i kraft ved avslutningen av Årsmøtet, med mindre annet blir særskilt 
bestemt. 
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